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HOTĂRÂREA NR. 91/2021 
 

privind actualizarea prețului Contractului de lucrări nr. 6585/197 din 16.06.2021, încheiat 
între Comuna Ozun, S.C. GRAND TEHNOLOGY SYSTEM S.R.L, ca urmare intrării în 

vigoare a prevederilor O.G nr. 15/2021  
 
 Consiliul Local al Comunei Ozun, în şedinţă ordinară; 
  Având în vedere adresele S.C. GRAND TEHNOLOGY SYSTEM S.R.L nr. 326/10.09.2021 
și nr. 357/28.09.2021, înregistrate la Primăria comunei Ozun sub nr. 4747/13.09.2021, nr. 
10454/29.09.2021; 
 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 10618/30.09.2021 al Biroului financiar contabil, 
achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun; 
 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 10619/30.09.2021 al primarului comunei Ozun, d-
na ec. Bordás Enikő; 
 Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 
Local al comunei Ozun; 
 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Ozun nr. 13/2020 privind aprobarea 
devizului general faza PTH și actualizarea bugetului indicativ pentru investiția „Construire și dotare 
grădinița cu program prelungit în Comuna Ozun, Sat Ozun, Județul Covasna”; 
 Având în vedere prevederile O.G nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-
bugetare; 
 În baza Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 
1336/21.09.2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare prin ajustarea prețurilor aferente 
materialelor de construcții; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 ART. 1. – (1) Se aprobă actualizarea prețului convenit pentru îndeplinirea contractului nr. 
6585/197 din 16.06.2021, încheiat între Comuna Ozun și S.C. GRAND TEHNOLOGY SYSTEM 
S.R.L, respectiv prețul lucrărilor executate, plătibil executantului de către achizitor care va fi în 
funcție de : 

 Restul fizic al lucrărilor de executat la data intrării în vigoare a O.G nr. 15/2021, 
determinat cantitativ, valoric și stabilit în baza centralizatorului aprobat de Comuna Ozun, conform 
Ordin nr. 1336/21.09.2021. 

 Formula de ajustare care se va aplica pentru ajustarea prețului contractului este:  
 An = av + m * Mn/Mo* 

 (2) Coeficientul de ajustare se va aplica valorii cu cheltuielile de materiale care vor fi 
solicitate la plată. 



Modul de difuzare: 
- 1 ex. la dosarul hotărâri 
- 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Covasna 
- 1 ex. Primarul comunei Ozun d-na Bordás Enikő 
- 1 ex. Biroul financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun. 

 (3) La predarea către beneficiar a situațiilor de plată actualizate conform indicelui de cost, 
după finalizarea execuției lucrărilor, se va putea determina valoarea finală a contractului de lucrări. 
 ART. 2. – Se aprobă Actul adițional nr. 1 la Contractul de lucrări nr. 6585/197 din 
16.06.2021, încheiat între Comuna Ozun și S.C. GRAND TEHNOLOGY SYSTEM S.R.L,  pentru 
actualizarea prețului contractului de lucrări și centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv – Rest de 
executat la data intrării în vigoare a O.G nr. 15/2021, în valoare de 2.304.593,31 lei fără TVA. 
 ART. 3. – Cheltuielile aferente proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de 
realizare a investiției, potrivit legii. 
 ART. 4. – Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare 
acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data 
efectuării ultimei plăți în cadrul proiectului. 
 ART. 5. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei 
Ozun și Biroul financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei 
Ozun. 
 * unde : 

 AN – este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii cheltuielilor cu materialele din cadrul 
situațiilor de lucrări care vor fi prezentate la plată  

 Av este un coeficient fix și reprezintă valoarea procentuală a plății în avans conform contractului  
 M – reprezintă ponderea indicelui de cost în construcții pentru prețul materialelor 
 Mn – reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii n de referință 

aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii n. 
 Mo – reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021. 

  

 Ozun, la 29 octombrie 2021.  

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ       CONTRASEMNEAZĂ    
  RÁDULY ZSOLT - JÓZSEF                SECRETAR GENERAL 
           BARTALIS FRUZSINA 
 
 
 
 
 
 


