
 
H O T Ă R Â R E A   NR. 70/2015 

cu privire la aprobarea prelungirii duratei și suplimentarea  valorii contractului nr. 
9531/11.11.2011 „Asistenţă Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor Proiectului Extinderea şi 
Modernizarea Sistemelor de Apă şi Apă uzată în judeţul Covasna” până la data de 31.12. 2016  

Consiliul Local al municipiului Tîrgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
            Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al primarului municipiului Târgu 
Secuiesc, cu privire la aprobarea prelungirii duratei și suplimentarea  valorii contractului nr. 
9531/11.11.2011 „Asistenţă Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor Proiectului Extinderea şi 
Modernizarea Sistemelor de Apă şi Apă uzată în judeţul Covasna” până la data de 31.12. 2016; 
            Ținând cont de faptul că: 

- Lucrările din cadrul Proiectului Extinderea și Modernizarea Sistemelor de Apă și de Apă uzată 
în județul Covasna nu au fost finalizate până în prezent, 

- Începând cu luna august a.c. nu se mai poate asigura supervizarea execuției lucrărilor din 
cadrul Proiectului Extinderea și Modernizarea Sistemelor de Apă și de Apă uzată în județul 
Covasna,  

- Supervizarea lucrărilor trebuie să aibă continuitate până la finalizarea contractelor de lucrări, 
inclusiv perioada de notificare a defectelor, 

            În baza prevederilor : 
- Ordinului nr. 1445 din 2013 emis de Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Mediului şi 

Schimbărilor Climatice, respectiv Ministerul Transporturilor, se pot prelungi contractele de 
supervizare prin aplicarea unei proceduri de negociere fără publicarea unui anunţ de 
participare în conformitate cu prevederile art. 122 lit. i) sau art. 252 lit. j) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificările şi completările ulterioare, respectiv atunci când este necesară achiziţionarea 
unor lucrări sau servicii suplimentare/adiţionale, care nu au fost incluse în contractul iniţial, 
dar care datorită unor circumstanţe imprevizibile au devenit necesare pentru  îndeplinirea 
contractului în cauză şi numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiţii: 
    ● atribuirea să fie făcută contractantului iniţial; 
    ● lucrările sau serviciile suplimentare/adiţionale să nu poată fi, din punct de vedere tehnic 
şi economic, separate de contractul iniţial fără apariţia unor inconveniente majore pentru 
autoritatea contractantă sau, deşi separabile de contractul iniţial, să fie strict necesare în 
vederea îndeplinirii acestuia; 
    ● valoarea cumulată a contractelor care vor fi atribuite şi a actelor adiţionale care vor fi 
încheiate pentru lucrări şi/sau servicii suplimentare ori adiţionale să nu depăşească limita 
permisă de regulile de achiziţii publice aplicabile art. 122 lit. i) sau art. 252 lit. j) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, respectiv 20% din valoarea contractului 
iniţial pentru contractele care nu se încadrează în categoria contractelor sectoriale ce sunt 
reglementate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cap. VIII. 

În temeiul art. 36 alin. 2 lit. b, coroborat cu art. 36 alin. 4 lit. d, art .45 alin. (2) lit.d  şi art. 
115 alin. 1 lit b din Legea  nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 
 HOTĂRĂŞTE 
 
 



 
 
 

Art.1. – Aprobă prelungirea duratei și suplimentarea  valorii contractului nr. 
9531/11.11.2011 „Asistenţă Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor Proiectului Extinderea şi 
Modernizarea Sistemelor de Apă şi Apă uzată în judeţul Covasna” până la data de 31 decembrie 2016. 
 

Art. 2. – Mandateză  reprezentantul municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea Generală a 
Acționarilor, ca în numele și pe seama Consiliului local  să voteze  în favoarea prelungirii duratei și 
suplimentarea  valorii contractului nr. 9531/11.11.2011 „Asistenţă Tehnică pentru Supervizarea 
Lucrărilor Proiectului Extinderea şi Modernizarea Sistemelor de Apă şi Apă uzată în judeţul 
Covasna” până la data de 31 decembrie 2016. 

 
Art. 3. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Târgu Secuiesc. 
            

                 Târgu Secuiesc, la  10 septembrie 2015 
 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ             Balázs Jozsef-Atila                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                               SECRETAR                                                                                                                       Zátyi Andrei 
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