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HOTĂRÂRE 

Privind modificarea contractului de execuție lucrări pentru majorarea prețului cu valoarea 

rezervei de implementare la obiectivul de investiție  „Dezvoltarea serviciilor socio-educative la 

nivelul comunei Ciugud prin construirea unei grădinițe cu program prelungit” 

 

     Consiliul local al comunei Ciugud, Judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară din  data de 

27.07.2022;  

Luând în dezbatere: 

-   Referatul de aprobare și proiectul de hotărâre privind modificarea contractului de execuție 

lucrări pentru majorarea prețului cu valoarea rezervei de implementare la obiectivul de investiție  

„Dezvoltarea serviciilor socio-educative la nivelul comunei Ciugud prin construirea unei grădinițe 

cu program prelungit”, iniţiat de primarul comunei Ciugud; 

- Raportul de specialitate al Compartimentului Financiar- contabil; 

-Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1- Prognoze economico-sociale, studii, 

buget, finante, servicii publice, administrarea domeniului public  si  privat al comunei, comert, 

agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, ecologie, protectia 

mediului inconjurator si turism, gospodarie comunala, servicii si comert 

 

- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2- Activităţi stiinţifice, învăţământ, sănătate 

şi familie, cultură,munca si protectie sociala, protectie copii, culte, activitati sportive si de agrement 

 

- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3- Administraţie publică locală, juridică şi 

disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor 

-  

Având în vedere : 

- Contractul de execuție lucrări cu nr. 1930/6 din data 21.03.2022; 

- Adresa cu număr de înregistrare 4797/08.07.2022 prin care se Solicita de ajustarea 

prețului contractului în baza OG 64/2022 emisă de SC LINCOLN PLUS SRL; 

- Nota justificativa privind constituirea rezervei de implementare cu nr. 5117/21.07.2022, 

cu Anexa nr. 1 oferte de preț și Anexa nr. 2 Declarație pe propria răspundere a executantului; 

- Centralizator privind constituirea rezervei de implementare cu număr de înregistrare 

5129/21.07.2022; 

- Restul rămas de executat  înregistrat la Primăria comunei Ciugud sub de înregistrare 

5110/21.07.2022; 
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Ţinând  cont de: 

-  Legea 98/2016 – privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

-  Ordonanța de urgență 64/2022 - privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale 

în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile 

-  Art.129 alin.(2) lit.b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Se aproba constituirea rezervei de implementare în procent de 23% din valoarea 

restului de executat a contractului de execuție lucrări cu nr. 1930/6/2022 la momentul intrării în 

vigoare a O.U.G nr.64/2022, în valoare de 897.010,89 lei fără TVA. 

 

Art.2.  Aprobă modificarea contractului de execuție lucrări nr. 1930/6/2022  încheiat între 

Comuna Ciugud și SC Lincoln Plus SRL, în sensul că valoarea acestuia va fi în cuantum de 

4.953.606,93 lei fără tva, urmare ajustării cu suma prevazuta la articolul 1 din prezenta hotărâre.   

 

 Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată potrivit Legii nr. 554/2004, privind contenciosul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

  Art.4. Hotărârea se comunică: 

-Instituţiei Prefectului - Judetul Alba; 

-Primarului comunei Ciugud; 

-Compartimentului  Financiar-Contabil;   

- Consilierului primarului; 

-un  exemplar la dosar. 

 

 

 

Preşedinte şedinţă                          Contrasemnează p.secretar general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciugud, 27.07.2022 

Nr.96 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabil exprimate care  reprezintă 

100% din numărul consilierilor în funcţie 


