
ROMANIA                                                                    Nr. 55 din 10 iulie 2022                                                                                                                                 

Judetul  CARAS SEVERIN 

Comuna  EFTIMIE  MURGU  

- Consiliul  Local –                                                                

                                                               HOTARARE 

 

privind  ajustarea  valorii aferente  restului  ramas  de  executat  din   Contractul  

nr. 708/08.05.2019 – Reabilitare drumuri de interes local , pod peste paraul   

Rudaria , infiintare pasarela pietonala si pasaj rutier peste   Paraul  Rudaria , in 

comuna  Eftimie  Murgu 

 

Consiliul  local  al  comunei  Eftimie  Murgu  intrunit  in  sedinta    din  data  de  

10  iulie   2022, 

Avand  in  vedere  referatul nr.26/1 din  6  iulie  2022 la  Proiectul  de  hotarare  

privind ajustarea  valorii aferente  restului  ramas  de  executat  din   Contractul  

nr. 708/08.05.2019 – Reabilitare drumuri de interes local , pod peste paraul 

  Rudaria , infiintare pasarela pietonala si pasaj rutier peste   Paraul  Rudaria , in 

comuna Eftimie  Murgu prezentat  de  primarul  comunei si  raportul  

 compartimentului  financiar  contabil,  

Tinand  cont  de:                  :   

-       Ordonanta de Urgenta nr. 47 din 14 aprilie 2022 privind ajustarea prețurilor 

contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesi-

une/acordurilor-cadru, 

-        Prevederile  art. 5 alin 3 Legii   nr. 273/2006  a  finantelor  publice  locale,  

cu  modificari  si  completari  ulterioar, 

-        Legea  98/2016  privind  achizitiile  publice  cu  modificarile  si  complec-

tarile  ulterioare . 

-         Legea  10/1995  privind  calitatea  in  constructii cu  modificari  si   

complectari  ulterioare, 

   Art. 129 alin (2) lit b si  alin (4) lit a din  OUG  nr. 57/2019 privind  Codul  

administrativ, cu  modificarile  si  completarile  ulterioare, 

 

                                                              HOTARASTE : 

 

        Art. 1.  Se  aproba  ajustarea  valorii aferente  restului  ramas  de  executat  

din   Contractul  nr. 708/08.05.2019 – Reabilitare drumuri de interes local , pod 

peste paraul  Rudaria , infiintare pasarela pietonala si pasaj rutier peste   paraul   

Rudaria , in comuna Eftimie  Murgu 

          Art. 2. Valoarea  pentru  rest  de  executat , conform  ultimei  situatii  de  

plata si  a  centralizatorului nr. 3  din  noiembrie 2020  este  de 1.895.268,91  lei  

fara  TVA . 

          Art. 3.  Pentru  ajustare  se  aplica  formula prevazuta in art. 3  a  O.G.  

47/2022. 



          Art. 4.   Valoarea  ajustarii  este de  445945,62 lei , fara TVA  , respectiv  

84729,67 lei , reprezentand  TVA  , noua  valoare  a  contractului  fiind  

2.425.944,20  lei .                  

 

          Art. 5.  Prin  grija  Secretarului  General  al  comunei  Eftimie  Murgu  

prezenta  hotarare  va  fi  transmisa Institutiei  Prefectului  judetul  Caras  Seve-

rin  pentru  verificarea  legalitatii , primarului  comunei   si  contabilului  pentru  

cunoastere  si  punere  in  aplicare . 

 

 

 

 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,         Contrasemnează pentru legalitate, 

     LOPATIŢĂ PAVELICĂ                          Secretarul general al comunei,   

                                                                                   IMBRESCU   LIVIU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


