HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii unui act adițional de ajustare a valorii aferente cheltuielilor cu
materialele pentru restul rămas de executat din contractul de lucrări nr. 2.538/10.02.2021
încheiat în cadrul proiectului „Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din
strada Marchian, nr. 11, Botoșani”, cod SMIS 121833
Consiliul Judeţean Botoșani, întrunit în ședință extraordinară la data de 15.10.2021,
urmare adresei nr. 5.422 din 08.09.2021 înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr.
15.462 din 09.09.2021 și adresei nr. 5.841 din 29.09.2021 înregistrată la Consiliul Județean Botoșani
cu nr. 16.743 din 29.09.2021, primite din partea S.C. CONEST S.A. Iași,
analizând Referatul de aprobare nr. 17853 din 14.10.2021 al Președintelui Consiliului
Județean Botoșani referitor la aprobarea încheierii unui act adițional de ajustare a valorii aferente
cheltuielilor cu materialele pentru restul rămas de executat din contractul de lucrări nr.
2.538/10.02.2021 încheiat în cadrul proiectului „Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri
Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani”, cod SMIS 121833,
având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 17854 din 14.10.2021 al Direcţiei
Dezvoltare şi Promovare, Direcției Juridică, Administrație Publică Locală, Direcției Investiții și
Achiziții Publice și Direcției Buget-Finanțe,
- Avizul Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului public
şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură,
- Avizul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecție socială, culte,
activități social-culturale, sportive, tineret şi de agrement,
- Avizul Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare, parteneriate şi fonduri europene,
în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri
fiscal-bugetare și cu Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1336/2021
pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2021
privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare prin ajustarea prețurilor aferente materialelor de
construcții pentru contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin
Programul Operațional Regional 2014-2020,
în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d) și f), alin. (5) lit. c) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
hotărăşte:
Art. 1. Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de lucrări nr. 2.538/10.02.2021
încheiat între U.A.T. Județul Botoșani și S.C. CONEST S.A. Iași în cadrul contractului de finanțare
nr. 4.202 din 03.05.2019, având ca obiect ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru
restul rămas de executat existent la data intrării în vigoare a O.G. nr. 15/2021, conform Anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă valoarea estimată a cheltuielilor cu care poate fi ajustat contractul de execuție
a lucrărilor nr. 2.538 din 10.02.2021, care este în sumă de 495.210,17 fără TVA, respectiv 589.300,10
lei cu TVA inclus.
Art. 3. Suma estimată la art. 2 din prezenta hotărâre se va suporta din cheltuielile neeligibile
aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 89 din 25.06.2020, până la concurența
sumei de 1.479.000 lei prevăzută în bugetul propriu al județului pentru anul 2021, cu precizarea că
ajustarea prevăzută la art. 2 se va aplica la fiecare solicitare de plată din partea executantului, pe
întreaga perioadă de derulare a contractului de execuție lucrări nr. 2.538/10.02.2021.
Art. 4. Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin direcțiile din cadrul aparatului de
specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ:

Doina-Elena FEDEROVICI

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marcel Stelică BEJENARIU

Botoșani,
Nr. 206 din 15.10.2021
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ACT ADIŢIONAL NR. 2/………….
la Contractul nr. 2.538 din 10.02.2021
de lucrări de construcţii şi instalaţii pentru proiectul “ Modernizare, extindere, dotare a Unităţii de
Primiri Urgenţe din strada Marchian nr.11 Botoşani”,
cod SMIS 121833
COD CPV: 45210000-2 | Lucrări de construcţii de clădiri
45300000-0 | Lucrări de instalaţii pentru clădiri
45000000-7 - Lucrări de construcții

PREŞEDINTE,
Doina-Elena FEDEROVICI

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marcel Stelică BEJENARIU

ACT ADIŢIONAL NR. 2/………….
la contractul nr. 2.538 din 10.02.2021
de lucrări de construcţii şi instalaţii pentru proiectul “ Modernizare, extindere, dotare a Unităţii de
Primiri Urgenţe din strada Marchian nr.11 Botoşani”,
cod SMIS 121833
COD CPV: 45210000-2 | Lucrări de construcţii de clădiri
45300000-0 | Lucrări de instalaţii pentru clădiri
45000000-7 - Lucrări de construcții

Părți contractante:
U.A.T. JUDEȚUL BOTOȘANI, cu sediul în municipiul Botoșani, Piața Revoluției nr. 1-3,
cod fiscal 3372955, reprezentată prin d-na DOINA – ELENA FEDEROVICI – Președinte și d-na
MAGDA DIDII – Director executiv Direcția Buget – Finanțe, în calitate de achizitor, pe de o parte,
și
Asocierea SC CONEST S.A. – S.C. HOSPITAL TEHNICAL SOLUTIONS SRL
formată din:
S.C. CONEST S.A. (lider de asociere) cu sediul în Iaşi, Bulevardul Metalurgiei nr.2, telefon
+40232 230 694, fax +40232 437 913, înmatriculată la Registrul Comerţului Iaşi, sub numărul
J22/352/1991, CUI RO1959695, cont RO98TREZ4065069XXX002176, deschis la Trezoreria Iaşi,
reprezentată de dl. IRINEL-GEORGE TOFAN, având funcția de Director general
şi
S.C. HOSPITAL TEHNICAL SOLUTIONS S.R.L. (asociat), cu sediul în Şos. DudeştiPantelimon, nr. 44, et.3, sector 3, Bucureşti, telefon +40371 428072, fax +40371 1606594,
înmatriculată la Registrul Comerţului Bucureşti, sub numărul J40/6134/2018, CUI RO39292806, cont
RO30INGB0000999907899566, deschis la ING Sucursala Bucureşti, reprezentată de VALENTIN
SCHNAIDER, având funcţia de Administrator,
în calitate de executant
În temeiul:
- Ordonanței Guvernului nr. 15/30.08.2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare,
- Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1336/21.09.2021 pentru
aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind
reglementarea unor măsuri fiscal bugetare prin ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții
pentru contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin Programul
Operațional Regional 2014-2020,
- prevederilor art. 19 Amendamente, din contractul de lucrări nr. 2538/10.02.2021
Şi având în vedere:
• HCJ nr.
din
• Referatul de necesitate nr.
din
• Memoriul justificativ nr.
din
întocmit de echipa de implementare
Se încheie prezentul act adițional, de comun acord, după cum urmează:
I.
Se introduc următoarele articole noi: 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, după cum urmează:
18.3. Începând cu data intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 15 din 30 august 2021, se
ajustează în plus contractul de execuție a lucrărilor nr. 2.538 din 10.02.2021.
18.4. Ajustarea prețului contractului se va realiza la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de
derulare a contractului, exclusiv pentru restul rămas de executat la data intrării în vigoare a ordonanței,
respectiv 03.09.2021, până la finalizarea și recepționarea lucrărilor aferente obiectivului de investiție.
18.5. Formula de ajustare care se va aplica pentru ajustarea prețului contractului, având în vedere că
Ordonanța permite doar ajustarea cheltuielilor aferente materialelor, este:
An = av + m * Mn/Mo, 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
Atenție! Nu vor fi ajustate cheltuieli directe, cheltuielile indirecte și profitul. De asemenea
coeficientul de ajustare NU se va aplica echipamentelor, dotărilor și activelor necorporale cuprinse în
contractul de lucrări.
„av” este un coeficient fix și reprezintă valoarea procentuală a plății în avans conform
Contractului;
„m” reprezintă ponderea indicelui de cost în construcții pentru costul 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„. Valoarea indicelui este
publicată de Institutul Național de Statistică în tabelul 15;
„Mo” reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie
2021.
18.6. Restul lucrărilor de executat la data intrării în vigoare a O.G.nr. 15/2021, întocmit de executantul
lucrărilor, dirigintele de șantier și însușit de autoritatea contractantă, a fost transmis de S.C. CONEST
S.A. cu adresa nr. și este în sumă de 4.178.580,23 lei fără TVA.
18.7. Valoarea cheltuielilor cu materialele aferente lucrărilor rămase de executat la data intrării în
vigoare a O.G. nr. 15/2021 este de 2.717.626,43 lei fără TVA, conform formularelor F3 și C6 anexate
Centralizatorului Anexa 1.1.
18.8. Valoarea estimată a cheltuielilor cu materialele, cu care poate fi ajustat contractul de execuție a
lucrărilor nr. 2.538 din 10.02.2021, utilizând indicii de cost în construcții pentru costul materialelor
aferenți lunilor februarie și iunie 2021, este de 495.210,17 fără TVA respectiv 589.300,10 lei cu TVA
inclus.
Celelalte clauze din contractul nr. 2.538/10.02.2021, rămân nemodificate.
Părțile au înțeles să încheie prezentul act adițional în 4 (patru) exemplare de valoare juridică
egală, din care trei exemplare revin achizitorului și un exemplar revine prestatorului.
II.

Achizitor,
U.A.T. JUDEȚUL BOTOȘANI

PREȘEDINTE,
DOINA - ELENA FEDEROVICI

Prestator,
ASOCIEREA S.C. CONEST S.A. – S.C.
HOSPITAL TEHNICAL SOLUTIONS SRL
prin S.C. CONEST S.A. -Lider
Director General,
IRINEL GEORGE TOFAN

Direcția Buget-Finanțe
Director Executiv,
Magda DIDII

Control Financiar Preventiv,
Laurențiu BLEZNEAC
Direcția Juridică
Administrație Publică Locală
Director Executiv,
Amalia MARIAN
Direcția Dezvoltare Promovare
Director Executiv,
Otilia MORUZ

Direcția Investiții, Achiziții Publice
Director Executiv,
Antonela PĂTRAȘCU

Serviciul Achiziții Publice
Șef serviciu,
Viorel ȚIGĂNAȘU

