ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA ARINI
Nr. 32 din 14.06.2022

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea ajustarii prețului contractului de proiectare și execuție
numărul 2115/06.04.2020 pentru lucrările neexecutate, la obiectivul de
investiții „Înființare infrastructură de apă și apă uzată în comuna DornaArini, județul Suceava” finanțat în cadrul PNDL derulat de Ministerul
Dezvoltării, Lucărilor Publice și Administrației

Consiliul Local al Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în
data de 21.06.2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava, înregistrat
sub nr. 130 din 14.06.2022 în calitate de inițiator;
- Raportul Biroului buget local, resurse umane, funcții publice, administrare
patrimoniu din cadrul Aparatului de specialitate al Primăriei Comunei Dorna-Arini, Județul
Suceava, înregistrat sub nr. 131 din 14.06.2022;
- Avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială,
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire
comunală, protecţia mediului şi turism, al Consiliului Local Dorna-Arini, înregistrat sub
nr. _________ din __________________;
În baza prevederilor:
- art. 5 alin. (3), art. 20 alin. (1) lit. i), art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
- art. 10 din Ordonanța de Urgență a Guvernului. nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 12 din Anexa 1 și Anexa 3 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării
regionale și administrației publice nr. 1851/2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de
dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutulcadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii
finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție
publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor cadru;
Văzând că nu este încălcat regimul conflictului de interese sau incompatibilităţi aşa cum
sunt ele definite în Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi
sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a) si
ale art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 - Se aprobă ajustarea prețului contractului de proiectare și execuție numărul
2115/06.04.2020 pentru lucrările neexecutate, prin utilizarea formulei prevăzută de OUG
nr. 47/2022, pentru obiectivul de investiții „Înființare infrastructură de apă și apă uzată în
comuna Dorna-Arini, județul Suceava”:
Va = Vo x [(1-p-a) x ICCn/ICCdata referinta + (p+a)], unde:
Va – reprezinta valoarea ajustata a solicitarii de plata;
Vo – reprezinta valoarea solicitarii de plata conform preturilor in oferta care a stat la
baza incheierii contractului;
a – reprezinta valoarea procentuala a platii in avans ( nu s-a platit avans) ;
p – reprezinta valoarea procentuala a profitului determinata ca raport dintre valoarea
profitului exprimata valoric si pretul contractului ( 3,51%).
ICCn – reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitarii de plata;
ICCdata referinta – reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii
anterioare datei – limita de depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire (134,60 % Octombrie 2019)
Ajustarea se va aplica la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a
contractului.
Art. 2 - Se aprobă suportarea de la bugetul local, a sumelor suplimentare necesare pentru
ajustarea prețului contractului de achiziție publică ca urmare a încheierii actului adițional
conținând clauza de ajustare stabilită conform prevederilor OUG 47/2022, pentru cheltuielile
neeligibile din contract.
Art. 3 – Primarul Comunei Dorna-Arini, prin Biroul buget local, resurse umane, funcţii
publice, administrare patrimoniu va duce la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri, iar
secretarul comunei o va aduce la cunoştinţa celor interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului –
Judeţul Suceava pentru control şi legalitate.

INIŢIATOR,
Primarul comunei,
Andrei-Ștefăniță MAZĂRE

 _____________

AVIZAT,
Secretarul general al comunei,
Gabriel BÎRGĂOANU

 ______________

