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HOTĂRÂRE 

privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției cu titlul ”Amenajare parc de 

rulote pe malul Râului Mureș” 

 

Consiliul local al comunei Ciugud, întrunit în şedinţă ordinară în data de 22.12.2021; 

 Luând în dezbatere: 

- Referatul de aprobare și proiectul de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-

economici ai investiției cu titlul ”Amenajare parc de rulote pe malul Râului Mureș”, inițiat de către 

primarul comunei Ciugud; 

- Raportul de specialitate nr.9480/2021 al Consilierului primarului comunei Ciugud;  

- 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; 

Având în vedere:  

- Contractul de finanțare cu nr. 423/15.05.2020  

-   Contractul de execuție lucrări nr. CA2/12.02.2021 așa cum a fost modificat prin actele 

adiționale AA1/29.09.2021 si AA2/10.11.2021; 

- Dispoziția de santier nr. 1/2021; 

Ținând cont de prevederile: 

- art. 221 alin. (1) lit. b) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare;  

- 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; 

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

modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiții 

”Amenajare parc de rulote pe malul Râului Mureș”, urmare a dispoziției de șantier nr. 1/2021, 

anexa parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Se mandatează domnul Damian Gheorghe -Primarul comunei Ciugud de a semna în 

numele  comunei Ciugud actul adiţional ce se va încheia potrivit art.1. 

Art.3. Hotărârea poate fi contestată potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. 

Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica 

- Instituţiei prefectului judeţul Alba; 

- Compartimentului  Consilierul Primarului;  
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- Compartimentului Financiar-contabil; 

           - Primarului comunei Ciugud;  

- un exemplar la dosar. 

 

Preşedinte de şedinţă                          Contrasemnează secretar general 

 

 

 

Ciugud, 22.12.2021 

Nr.142 

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

% din numărul consilierilor în funcţie 


