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COMUNA NUŞFALĂU- CONSILIUL LOCAL  

NUŞFALĂU, P-ţa. Arany János, nr. 1, Jud. Sălaj, cod. 457260 

tel: 0260-670002; 0260-670034 Fax: 0260-670034 

E-mail: primarianusfalau@yahoo.com 

 

 

                               H O T Ă RÂR E A  Nr. 31 

Din 20 MAI  2019 

 

Privind aprobarea modificărilor tehnice și actualizarea contractului de lucrări nr. 4402 

din data de 21.06.2018 încheiat de Comuna Nușfalău cu PAULO-GEPA CONSTRUCT 

SRL in cadrul proiectului „MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL, 

LOC. NUȘFALĂU, JUD. SĂLAJ”   în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 114/2018 

 

Consiliul Local al Comunei NUȘFALĂU, județul Sălaj, întrunit în ședinţă 

extraordinară în data de  20.05.2019, 

             - Luând act de: 
 - Expunerea de motive a primarului comunei NUȘFALĂU privind necesitatea adoptării 

prezentei hotărâri ;  

- Raportul de specialitate al Compartimentului managementul proiectelor  

- Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economică şi socială, 

buget, finanţe, servicii, comerţ şi agricultură a Consiliului Local; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

administrarea domeniului public şi privat al comunei, realizarea lucrărilor publice, protecţia 

mediului, turism şi arhitectură  a Consiliului Local; 

- Bugetul proiectului „MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL, LOC. 

NUȘFALĂU, JUD. SĂLAJ" actualizat ca urmare punerii în aplicare a prevederilor art. 71 alin. 

(1) și (2) din  O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor 

publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare începând cu data de 01.01.2019; 

- Dispoziţia de şantier nr. 1/17.09.2018 cu privire la modificările tehnice faţă de 

proiectul tehnic ”MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL, LOC. 

NUȘFALĂU, JUD. SĂLAJ” întocmită de către proiectantul general INWAY 

CONSULTANȚĂ ȘI PROIECTARE SRL 
- Documentatia intocmita de catre executantul lucrarilor PAULO-GEPA 

CONSTRUCT SRL, avand nr. ___/___.___.2019, inregistrata la Achizitor sub nr. 

___/___.___.2019, prin care se prezinta documentele justificative de actualizare a valorii 

lucrărilor la data de 01.01.2019 in cadrul contractului de lucrari nr. 4402 din data de 

21.06.2018, avand ca obiect executie de lucrari in cadrul proiectului „MODERNIZARE ȘI 

DOTARE CĂMIN CULTURAL, LOC. NUȘFALĂU, JUD. SĂLAJ”, in conformitate cu 

prevederile instituite prin O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 

investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare; 

- Prevederile art. 71 alin. (1) și (2) din  O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor 

măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare; 

- Prevederile contractului de finanțare semnat cu AFIR nr. 

C0760CN00011663300151/18.09.2017, pentru acordarea finanțarii proiectului 
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„MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL, LOC. NUȘFALĂU, JUD. SĂLAJ" 

în cadrul Programului naţional de dezvoltare locală;  

- Prevederile art. 10 alin. (4) si (6) din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele 

de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

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

- Prevederile art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg 

la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- Prevederile art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind 

Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 

- Prevederile art. 20 și 21 litera (b) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

- Prevederile art. 36 alin. (2) litera (b) și (d), alin. (4) lit. (d), alin. (6) litera (a) pct. (13) 

și ale art.63 alin.(1) lit. (c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Prevederile  art. 44 și 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și alin. (2) litera (e) și celor ale art. 115 alin. (1) 

lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare, 

    

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUȘFALĂU adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.1. Se aprobă modificările tehnice față de proiectul tehnic, ca urmare a necesității 

renunțării la unele categorii de lucrări și executării unor lucrări suplimentare conform 

Dispoziţiei de şantier nr. 1/17.09.2018, a notelor de renunţare și a notelor de comandă 

suplimentară, întocmite de către proiectantul general INWAY CONSULTANȚĂ ȘI 

PROIECTARE SRL, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre; 

Art.2. Se aprobă actualizarea contractului de lucrări nr. 4402 din data de 21.06.2018 

încheiat de Comuna Nușfalău cu PAULO-GEPA CONSTRUCT SRL in cadrul proiectului 

„MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL, LOC. NUȘFALĂU, JUD. SĂLAJ”, 

aflat in derulare la data de 01.01.2019, având în vedere prevederile O.U.G. nr. 114/2018 

privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-

bugetare, intrat în vigoare la 01.01.2019, Instrucțiunea ANAP nr. 2/2018, Instrucțiunea ANAP 

nr. 1/2019, la valoarea de 1.050.047,82 lei fără  TVA, în conformitate cu documentația 

întocmită de către executantul PAULO-GEPA CONSTRUCT SRL ce se constituie în Anexa 

nr. 2 la prezenta  hotărâre; 

Art. 3. Se aprobă devizul general actualizat al proiectului „MODERNIZARE ȘI 

DOTARE CĂMIN CULTURAL, LOC. NUȘFALĂU, JUD. SĂLAJ”,  ca urmare a aprobării 

modificărilor tehnice potrivit Dispoziţiei de şantier nr. 1/17.09.2018 și aplicării prevederilor 

O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor 



Intern 

 

 

 

măsuri fiscal-bugetare, intrat în vigoare la 01.01.2019, conform Anexei nr. 3 la prezenta 

hotărâre; 

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul comunei 

NUȘFALĂU, domnul MATE Radu. 

Art.4. Hotararea se comunica cu: 

- Instituţia Prefectului – Judetul Sălaj; 

- Agenția pentru Finanțare Investițiilor Rurale (AFIR);  

- Compartimentul financiar contabil 

- Primarul comunei NUȘFALĂU; 

- Cetăţenii comunei prin publicare pe pagina web a comunei NUȘFALĂU; 

- Dosar hotărâri; 

- Dosarul şedinţei. 

 

 

Preşedinte de şedinţă, Contrasemneaza , 

KINCSES CSABA Secretar comuna –  RAD Maria Elisabeta 
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