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H O T Ă R Â R E A NR. 91
din 08.10.2021
Privind: aprobarea Actului adițional nr.1 la contractul de lucrări nr.2999 din 27.11.2020 și
centralizatorul pentru obiectivul de investiții ,, Amenajare Bază Sportivă, Comuna Valea
Mărului, județul Galați”
Iniţiator: Doca Virgil, Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi;
Numărul şi data înregistrării proiectului: 2328/27.09.2021;
Consiliul local al comunei Valea Mărului, jud.Galaţi, întrunit în şedinţă extraordinară
online, în data de 08.10.2021, orele 10,00;
În temeiul prevederilor:
- art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi
completările ulterioare,
- Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu
modificările și completările ulterioare,
- Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscalbugetare,
- Instrucțiunii nr. 1/2021 a președintelui A.N.A.P. privind modificarea contractului de
achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru
Având în vedere:
- solicitarea SC VILA SA nr. 1084 din 09.09.2021, înregistrată la U.A.T. VALEA
MĂRULUI, jud. GALAȚI, sub nr. 2159 din 09.09.2021, de actualizare a valorii
contractului cu indicele costurilor de consum;
-- referatul de aprobare prezentat de iniţiator, înregistrat sub nr. 2329/27.09.2021;
- raportul de specialitate întocmit de şeful biroului financiar contabil, înregistrat sub
nr. 2329/27.09.2021;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1-3;

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit „c”, ale art. 139, ale art. 140, alin.
1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂ ŞTE:
Art. 1. Se aprobă Actului adițional nr.1 la contractul de lucrări nr.2999 din 27.11.2020
pentru obiectivul de investiții ,, Amenajare Bază Sportivă, Comuna Valea Mărului, județul
Galați”- anexa nr.1 la prezenta hotarare.
Art. 2. Se aprobă centralizatorul pentru obiectivul de investiții,, Amenajare Bază Sportivă,
Comuna Valea Mărului, județul Galați”- anexa nr.2 la prezenta hotarare.
Art. 3- Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul comunei
Valea Mărului judeţul Galaţi.
Art.4. Prezenta hotărare se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, in termenul prevazute de lege, primarului comunei Valea Mărului și Prefectului
județului Galați și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet
www.primariavaleamarului.ro
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