
ROMANIA
JUDETUL  NEAMT

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BALTATESTI

   H O T A R A R E
privind  aprobarea  constituirii rezervei de implementare la Contractul de lucrări nr.244/02.03.2022

încheiat cu SC TOP SCAV SRL pentru execu ia lucrărilor la obiectivul de  investi ie „ț ț Înfiin areț
re ea de canalizare cu sta ie de epurare satele Băl ăte ti i ValeaSeacă, comuna Băl ăte ti, jude ulț ț ț ș ș ț ș ș
Neam  prin sub măsura 7.2- investi ii în crearea i modernizarea infrastructurii de baza la scaraț ț ș

mică”- rest de executat 

              Consiliul  local  al  comunei Baltatesti, judetul  Neamt ;
                Vazand “raportul  de specialitate” ,  intocmit de d-na Buraga Maria, responsabil tehnic urbanism si
amenajarea teritoriului, inregistrat la nr.3454/20.07.2022  i “referatul de aprobare” întocmit de primarul ș
comunei, inregistrat la nr.3453/20.07.2022.
              Avand in vedere :
               - Nota justificativă nr.294/18.07.2022 întocmită de expert achizi ii publice, privind suplimentarea ț
contractului de lucrări nr.244/02.03.2022.
               - prevederile Ordonan ei de Urgen ă nr.64/2022 privind ajustarea pre urilor i a valorii devizelor ț ț ț ș
generale în cadrul proiectelor finan ate din fonduri externe nerambursabileț
               - prevederile Legii nr.98/2016, privind achizi iile publice, cu modificările i completările ulterioareț ș
               - prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare;
              Luand act de raportul de avizare al  comisiilor de specialitate.
              In  temeiul art.129, alin.(2), lit.”b”,  alin.(4), lit.”d”,   art.139, alin.(1)  i art.196  alin.(1) lit.a   din  ș
OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE :
           Art.1. -  Se aproba  constituirea rezervei de implementare în valoare de  312.039,61 lei fără TVA, 
la Contractul de lucrări nr.244/02.03.2022 încheiat cu SC TOP SCAV SRL pentru execu ia lucrărilor la ț
obiectivul de  investi ie „ț Înfiin are re ea de canalizare cu sta ie de epurare satele Băl ăte ti i ValeaSeacă, ț ț ț ț ș ș
comuna Băl ăte ti, jude ul Neam  prin sub măsura 7.2- investi ii în crearea i modernizarea infrastructurii ț ș ș ț ț ș
de baza la scara mică”- rest de executat.

           Art.2. – Se aprobă încheierea unui act adi ional la  contractul de lucrări nr.244/02.03.2022, încheiat ț
între comuna Băl ăte ti i SC TOP SCAV SRL,  pentru  ajustarea  pre ului contractului   în condi iile ț ș ș ț ț
prevăzute de OUG nr.64/2022, privind ajustarea pre urilor i a valorii devizelor generale în cadrul ț ș
proiectelor finan ate din fonduri externe nerambursabile.ț     

         Art.3. – Primarul comunei va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

          Art.4 – Secretarul  general al comunei  Baltatesti  va  comunica  autoritatilor  si  persoanelor  
interesate  prezenta  hotarare .

PRESEDINTE DE SEDINTA,
GAVRILOAE  MIHAI

    Nr. 25                                                                                                             Contrasemneaza,
    Din 21.07.2022                                                                                          Secretar general,Ursache Elena

                                        Total consilieri locali :13

Prezenti:13
Pentru:13




