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HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea modificării contractului de execuție lucrări nr. 8/2720 din data 06.04.2020 

pentru obiectivul investiției „Reabilitare drum comunal DC306 Ciugud-Daia Romana, 

Comuna Ciugud” – rest de executat  prin aplicarea OG nr.15/2021 

 

Consiliul Local al comunei Ciugud, judeţul Alba, întrunit în şedință ordinară în data de 

30.03.2022; 

Luând în dezbatere: 

 -   Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării contractului 

de execuție lucrări nr. 8/2720 din data 06.04.2020 pentru obiectivul investiției „Reabilitare drum 

comunal DC306 Ciugud-Daia Romana, Comuna Ciugud” – rest de executat  prin aplicarea OG nr. 

15/2021, iniţiat de primarul comunei Ciugud;  

-   Raportul de specialitate nr.2144/2022 al Compartimentului Consilierul primarului;  

- Raportul de avizare al Comisiei nr. 1 - Prognoze economico-sociale, studii, buget, 

finanțe, servicii publice, administrarea domeniului public și privat al comunei, comerț, agricultură, 

amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, ecologie, protecția mediului 

înconjurător și turism, gospodărie comunală, servicii și comerț;  

 Văzând: 

- Contract de execuție lucrări nr. 8/2720/06.04.2020 încheiat cu SC FLOREA GRUP SRL, 

așa cum a fost modificat prin actul adițional nr. 1 din data 16.09.2020, actul adițional nr. 2 din data 

17.12.2020, actul adițional nr. 3 din data 20.04.2021, actul adițional nr. 4 din data 29.09.2021; 

- Adresa cu nr. 104487/01.09.2021 emisă de Ministerul dezvoltării Lucrărilor Publice și 

Administrative, înregistrată la sediul Primăriei Ciugud cu numărul 6766/01.09.2021 prin care se 

precizează în conformitate cu OG 15 preturile contractelor de achiziție publică se ajustează în 

funcție de evoluția prețurilor la materialele de construcții; 

- Situația de lucrări decembrie 2021 emisă de SC FLOREA GRUP SRL  cu număr de 

înregistrare 10693/28.02.2022, înregistrată la sediul Primăriei Ciugud cu numărul 1400/28.02.2022;  

Ţinând cont de prevederile: 

-   art. 129 alin.(2) lit. b) și alin.(4) lit.d) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- OG nr.15/2021 privind  reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Aprobă modificarea contractului de execuție lucrări nr. 8/2720/06.04.2020 încheiat cu 

SC FLOREA GRUP SRL, așa cum a fost modificat prin actul adițional nr. 1 din data 16.09.2020, 

actul adițional nr. 2 din data 17.12.2020, actul adițional nr. 3 din data 20.04.2021, actul adițional nr. 

4 din data 29.09.2021, în sensul ajustării valorii contractului cu suma de 88.854,79 lei fără TVA lei 

fără TVA, ca urmare aplicării prevederilor O.G. nr.  15/2021. 
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 Art.2. Se împuterniceşte primarul comunei Ciugud – domnul Damian Gheorghe, pentru 

semnarea actului adiţional ce se va încheia potrivit prezentei hotărâri. 

Art.3 Cu ducererea  la îndeplinire a prezentei se însărcinează  Compartimentul Consilierul 

primarului.  

 Art.4.  Hotărârea poate fi contestată potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 

cu modificările și completările ulterioare. 

 Art.5.  Prezenta hotărâre se comunică:  

 - Instituţiei Prefectului judeţul Alba; 

 - Compartimentului Consilierul primarului;   

 - Primarului comunei Ciugud;  

 - un exemplar la dosar. 

       

Preşedinte de şedinţă                          Contrasemnează secretar general 

 

 

 

Ciugud, 30.03.2022 

Nr.34 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabil exprimate care  reprezintă 100 

% din numărul consilierilor în funcţie 

 


