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         HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 

           Nr.57 din 26.07.2022 
privind aprobarea modificării valorii contractului de lucrări nr. 1202/21.02.2022 aferent 

obiectivului de investiție ” Reabilitare, modernizare și extindere Școala Gimnazială Dobârlău, 

comuna Dobârlău, județul Covasna” 

 

Analizând temeiurile juridice, respectiv: 

a) art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 

b) art.3 și art.4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 129 alin.(2) lit.b) si alin (4) lit.d) raportat la art.155 alin.(1) lit.c),  art.139 alin.(3) lit.a) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare   

d) ) art.34 alin.(2) și art.44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare 

e) art.10 din OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu 

modificările și completările  ulterioare,  

f) art.221 alin.(1) lit.f) punct ii) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare 

Având în vedere : 

a) Referatul de aprobare a primarului comunei Dobârlău  

b) Raportul de specialitate al Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Dobârlău 

c) Actul aditional nr.2921/23.11.2020 și nr. 3485/15.12.2021 la Contractul de finanțare nr. 

3122/20.04.2018-4270/04.05.2018  încheiat între MDRAP și Comuna Dobârlău 

d)  Contractul de lucrări nr. 1202/21.02.2022, încheiat între Comuna Dobârlău și executant  SC 

Como AC Management SRL 

e) Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 

administratia domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, 

amenajarea teritoriului si urbanism, servicii si comert, protectie mediu si turismși și al 

Comisiei pentru administrația publică locală, juridică și de disciplină, muncă şi protecţie 

socială 

f) Avizul secretarului general al comunei nr.57/2022 

 

În temeiul prevederilor art. 139 alin.(3) lit.g) și art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

  

                    CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOBÂRLĂU 

                                 adoptă prezenta hotărâre : 

 

Art.1 Se aprobă modificarea valorii contractului de lucrări nr. 1202/21.02.2022 aferent obiectivului 

de investiții ” Reabilitare, modernizare și extindere Școala Gimnazială Dobârlău, comuna 

Dobârlău, județul Covasna”,  cu suma de 190.985,44 lei. 

(2) Valoarea cu TVA a contractului rezultată în urma modificării prevăzute la alin.(1) este de 

2.747.080,23 lei. 



Art.2. Se imputernicește primarul comunei Dobârlău să semneze actul adițional la contractul lucrări 

nr. 1202/21.02.2022 aferent obiectivului de investiție ” Reabilitare, modernizare și extindere Școala 

Gimnazială Dobârlău, comuna Dobârlău, județul Covasna” 

Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Dobârlău, 

compartimentele financiar-contabil, impozite si taxe locale și achiziții publice din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului comunei Dobârlău. 

Art.4 Difuzarea prezentei hotărâri se realizează în condiţiile art. 197 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

     

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ               CONTRASEMNEAZĂ 

       VASILE MAXIM               SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI DOBÂRLĂU 

                                     IOANA MANEA 

 

 

 

 


