HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării contractului de finanțare nr.597/19.01.2018 încheiat de către
comuna Ciugud cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor
Europene
Consiliul Local al comunei Ciugud, judeţul Alba, întrunit în şedință ordinară în data de
30.09.2021;
Luând în dezbatere:
- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării contractului
de finanțare nr.597/19.01.2018 încheiat de către comuna Ciugud cu Ministerul Dezvoltării
Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, iniţiat de primarul comunei Ciugud;
- Raportul de specialitate nr.7323/2021 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:
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Ciugud nr. 18/2017 pentru aprobarea
proiectului „Construire pod și drumuri de acces în comuna Ciugud” și participarea comunei Ciugud
cu acest proiect la PNDL reglementat prin OUG 28/2013 și Ordinul MDRAP nr.1851/2013 pentru
anul 2017, așa cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud
nr.141/2017 și nr.175/2018;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Ciugud nr.59/2019 privind actualizarea valorii
proiectului de investiție cu titlul „Construire pod și drumuri de acces în comuna Ciugudˮ;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Ciugud nr.128/2019 pentru aprobarea
indicatorilor financiari pentru investiția „Construire pod și drumuri de acces în comuna Ciugudˮ
- Contractului de finanțare nr. 597/19.01.2018 încheiat de către comuna Ciugud cu
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației pentru realizarea obiectivului de
investiții „Construire pod și drumuri de acces în comuna Ciugudˮ, așa cum a fost modificat și
completat prin Actul adițional nr.1/5393/8775/2020;
Ţinând cont de prevederile:
- art. 129 alin. (2) lit.b) raportat la art. 129 alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 907/2019 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare;
- OUG nr.93/2021 din 25 august 2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea
Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a şi pentru modificarea art. IV alin. (1) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
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- OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală cu
modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 1851/2013, Republicat privind aprobarea Normelor metodologice pentru
punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Aprobă modificarea alineatului 1 și 2 din Capitolul IV – Obiectul și valoarea
contractului din cadrul Contractului de finanțare nr.597/19.01.2018 încheiat de către comuna
Ciugud cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației pentru realizarea obiectivului
de investiții „Construire pod și drumuri de acces în comuna Ciugudˮ, așa cum a fost modificat și
completat prin Actul adițional nr.1/5393/8775/2020, după cum urmează:
"(1) Obiectul contractului îl constituie alocarea unei finanțări din bugetul Ministerului
Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în sumă totală de 15.125.892,64 lei pentru
realizarea obiectivului de investiții „Construire pod și drumuri de acces în comuna Ciugudˮ în
baza ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și
fondurilor europene nr. 3622/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele
alocate acestora pentru finanțarea programului național de dezvoltare locală, pentru județul Alba,
în perioada 2017-2022, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Valoarea totală a investiției este de 16.674.001,89 lei ".
Art.2. Aprobă suma de 1.548.109, 25 lei, reprezentând contribuția comunei Ciugud necesară
pentru finalizarea investiției „Construire pod și drumuri de acces în comuna Ciugudˮ ce se va achita
din bugetul local al comunei Ciugud.
Art.3. Prevederile prezentei hotărâri se vor materializa prin încheierea actului adiţional
semnat şi însuşit de către părţile contractante.
Art.4. Se împuterniceşte primarul comunei Ciugud – domnul Damian Gheorghe, pentru
semnarea actului adiţional ce se va încheia potrivit art.1.
Art.5. Cu ducererea la îndeplinire a prezentei se însărcinează Compartimentul Consilierul
primarului.
Art.6. Hotărârea poate fi contestată potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004
cu modificările și completările ulterioare.
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului judeţul Alba;
- Compartimentului Consilierul primarului;
- Primarului comunei Ciugud;
- un exemplar la dosar.
Preşedinte şedinţă

Contrasemnează secretar general

Ciugud, 30.09.2021
Nr.94
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabil exprimate care reprezintă
100% din numărul consilierilor în funcţie

