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ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 5180 din 04.06.2019 

privind aprobarea prelungirii prin act adițional a contractului de prestări servicii nr. 30 

din 01.02.2018 încheiat între Comuna Oțeleni  și S.C. Gospodărire Comunală Oțeleni 

(G.C.O.) S.R.L. precum și de ajustare a prețului contractului  

 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă _______, în data de _______ la 

care participă un număr de___consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie, 

Văzând că domnul/doamna ___________ este președinte de ședință, 

Luând în dezbatere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către 

viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai,  

privind aprobarea prelungirii prin act adițional a contractului de prestări servicii nr. 30 din 

01.02.2018 încheiat între Comuna Oțeleni  și S.C. Gospodărire Comunală Oțeleni (G.C.O.) 

S.R.L. precum și de ajustare a prețului contractului; 

Având în vedere prevederile art. 71 din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri 

în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea 

unor acte normative și prorogarea unor termene; 

Având în vedere  Instructiunea ANAP 2/2018; 

Având în vedere contractul de prestări servicii nr. 30 din 01.02.2018 încheiat între 

Comuna Oțeleni  și S.C. Gospodărire Comunală Oțeleni (G.C.O.) S.R.L.; 

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. a) şi d), alin. (3), lit. c), alin. (6), lit. 

a), pct. 14 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare 

În temeiul art. 45 alin. (1) şi art 115 alin. 1 lit. b) din Legea 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr 

de ..........voturi ”pentru”,.............voturi ”împotrivă” și ..........”abțineri”, adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 

 

ART.1 - Se aprobă prelungirea prin act adițional a contractului de prestări servicii nr. 30 

din 01.02.2018 încheiat între Comuna Oțeleni  și S.C. Gospodărire Comunală Oțeleni (G.C.O.) 

S.R.L. pentru o perioadă de 12 luni.  

ART.2 – (1) Se aprobă modificarea cap 4 – Obiectul si pretul contractului, pct 4.3 din 

contractul de prestări servicii nr. 30 din 01.02.2018 încheiat între Comuna Oțeleni  și S.C. 

Gospodărire Comunală Oțeleni (G.C.O.) S.R.L. după cum urmează: 

”4.3 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre Achizitor 

este de 1950 lei/ luna. 

Executantul nu este la data semnarii actului adtional inregistrat in scopuri de TVA” 

(2) Restul clauzelor contractuale raman neschimbate. 



 

 

ART.3 Primarul comunei Oțeleni și Compartimentul achiziții publice din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Oțeleni vor urmări ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

ART.4 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului comunei Oțeleni; 

- Compartimentului achiziții publice; 

- S.C. Gospodărire Comunală Oțeleni (G.C.O.) S.R.L 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

 

INIŢIATOR, 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

Oțeleni,_____, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

Nr. 5179 din 04.06.2019 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii prin act adițional a contractului de 

prestări servicii nr. 30 din 01.02.2018 încheiat între Comuna Oțeleni  și S.C. Gospodărire 

Comunală Oțeleni (G.C.O.) S.R.L. precum și de ajustare a prețului contractului  

 

Având în vedere prevederile art. 71 din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri 

în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea 

unor acte normative și prorogarea unor termene; 

Având în vedere  Instructiunea ANAP 2/2018; 

Având în vedere contractul de prestări servicii nr. 30 din 01.02.2018 încheiat între 

Comuna Oțeleni  și S.C. Gospodărire Comunală Oțeleni (G.C.O.) S.R.L.; 

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. a) şi d), alin. (3), lit. c), alin. (6), lit. a), 

pct. 14 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Prevederilor cap 18 – Ajustarea pretului contractului  

Prevederilor O.U.G. 114/2018 art. 71. — (1) Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. 

(1) din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicata, cu modificarile §i completarile 

ulterioare, in perioada 1 ianuarie 2019 - 3 l decembrie 2019, pentru domeniul 

constructiilor, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste in 

bani, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un 

program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 17,928 lei/ora. 

Faptului ca in vederea aplicarii O.U.G. 114/2018, Ministerul Finantelor Publice-Agentia 

Nationala Pentru Achizitii Publice a emis Instructiunea nr. 2/2018 din 21 decembrie 

2018, publicata in Monitorul Oficial nr. 32/11.01.2019 privind ajustarea pretului 

contractului de achizitie publica/sectoriala, la art.7 a1in.(2) lit.b se precizeaza urmatoarele 

“toata valoarea manoperei va fi actualizata cu un procent egal cu cel cu care a fost 

indexat salariul minim”. 

 

Vă propun adoptarea hotărârii în forma prezentată. 

 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


