
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

COMUNA DOLJEŞTI
617160 – DOLJEŞTI, Tel/ fax 0233 / 780514; 0233 / 780756; 0233 / 780757

adresa de internet: www.primariadoljesti.ro;e-mail: primcomdoljesti@yahoo.com

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii actului adițional la contractul de

proiectare și execuție nr. 5503 din 04.06.2019 obiectivului de investiții:
,,MODERNIZARE DRUMURI SĂTEȘTI ÎN COMUNA DOLJEȘTI,

JUDEȚUL NEAMȚ- 9.925 m”

Consiliul  Local  al  comunei  Doljești  întrunit  în  ședință  de  lucru
extraordinară în data de 5 octombrie 2021;

Având în vedere prevederile:
- Ordonanței Guvernului  nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-
bugetare;

- Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-
cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiții finanțate din fonduri publice
- Legii nr.273/2006 – lege privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- Ordonanței de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

Luând act de:
-  contractul  de  proiectare  și  execuție  nr.  5503  din  04.06.2019 încheiat  cu
asocierea  SC  DANLIN  XXL  SRL,-  SC  HYDRO
PROJECT&CONSULTING SRL;
- Adresa nr. 8667 din data de 15.09.2021 și adresa nr. 2042 din 22.09.2021 al
SC DANLIN XXL SRL;

Văzând:
-  referatul de aprobare al primarului nr. 9259 din 04.10.2021;
- raportul de specialitate nr. 9260 din 04.10.2021 întocmit de  compartimentul de
resort;

În temeiul prevederilor art. 196, alin. 1, lit. ,,a” din Ordonanța de urgenta
nr.  57  din  3  iulie  2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  și
completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.  Se aproba încheierea Actului adițional la contractul de proiectare
și  execuție  nr.  5503  din  04.06.2019  a  obiectivului  de  investiții:



,,MODERNIZARE  DRUMURI  SĂTEȘTI  ÎN  COMUNA  DOLJEȘTI,
JUDEȚUL NEAMȚ- 9.925 m”, în vederea punerii în aplicare a  Ordonanței
Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare prin
ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcției conform documentelor
justificative care stau la baza întocmirii actului adițional , act adițional ce va fi
anexă la prezenta hotărâre.  

Art.2.  Aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  asigură  de  către
primarul  comunei  Doljești,  prin  compartimentele  financiar,  contabilitate,
impozite și taxe locale, respectiv achiziții publice.

Art.3. Prezenta  hotărâre  se  comunică,  prin  intermediul  secretarului
general  al   comunei,  în  termenul  prevăzut  de  lege,  primarului,  Instituției
Prefectului  județului Neamț și  se aduce la cunoștință publică prin afișarea la
sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.primariadoljesti.ro

Primar,
LUNGU ALBERT

ROMÂNIA

http://www.primariadoljesti.ro/


JUDEŢUL NEAMŢ
 COMUNA DOLJEŞTI

617160 – DOLJEŞTI, Tel/ fax 0233 / 780514; 0233 / 780756; 0233 / 780757
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Nr. 9259 din 04.10.2021

REFERAT DE APROBARE

 la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional la
contractul de proiectare și execuție nr. 5503 din 04.06.2019  a obiectivului

de investiții: ,,MODERNIZARE DRUMURI SĂTEȘTI ÎN COMUNA
DOLJEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ- 9.925 m”

Având în vedere prevederile:
- Ordonanței Guvernului  nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-
bugetare;

- Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-
cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiții finanțate din fonduri publice
- Legii nr.273/2006 – lege privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- Ordonanței de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

Luând act de:
-  contractul  de  proiectare  și  execuție  nr.  5503  din  04.06.2019 încheiat  cu
asocierea  SC  DANLIN  XXL  SRL,-  SC  HYDRO
PROJECT&CONSULTING SRL;
- Adresa nr. 8667 din data de 15.09.2021 și adresa nr. 2042 din 22.09.2021 a SC
DANLIN XXL SRL;

Supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii
actului adițional la contractul de proiectare și execuție nr. 5503 din 04.06.2019
a  obiectivului  de  investiții:  ,,MODERNIZARE  DRUMURI  SĂTEȘTI  ÎN
COMUNA DOLJEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ- 9.925 m”.

Primar,
LUNGU ALBERT

ROMÂNIA



JUDEŢUL NEAMŢ
 COMUNA DOLJEŞTI

617160 – DOLJEŞTI, Tel/ fax 0233 / 780514; 0233 / 780756; 0233 / 780757
adresa de internet: www.primariadoljesti.ro;e-mail:

primcomdoljesti@yahoo.com
Nr. 9260 din 04.10.2021

RAPORT  DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional la

contractul de proiectare și execuție nr. 5503 din 04.06.2019  a
obiectivului de investiții: ,,MODERNIZARE DRUMURI SĂTEȘTI ÎN

COMUNA DOLJEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ- 9.925 m”

Având în vedere prevederile:
- Ordonanței Guvernului  nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-
bugetare;’’ 

Articolul 2

(1)Ajustarea prevăzută la art. 1 alin. (1) se realizează la fiecare solicitare de
plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, exclusiv pentru restul
rămas de executat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, până la
finalizarea  și  recepționarea  lucrărilor  aferente  obiectivelor/  proiectelor  de
investiții, potrivit prevederilor legale în vigoare la data efectuării recepției, pe
baza  situațiilor  de  lucrări  însușite  de  executant,  diriginte  de  șantier  și
autoritatea/entitatea contractantă, ca urmare a unei solicitări justificate din
partea  contractantului.(2) Contractanții  justifică  solicitarea  de  ajustare  a
valorii aferente cheltuielilor cu materialele prin aplicarea indicilor de cost în
construcții  pentru  costul  materialelor,  denumiți  în  continuare  ICCM,
diseminați  de  către  Institutul  Național  de  Statistică  și  publicați  lunar  în
Buletinul Statistic de Prețuri în tabelul 15 „Indicii de cost în construcții pe
categorii de obiecte și pe elemente de structură“….

(10) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe,
contractanții pot transmite autorităților/ entităților contractante o adresă prin
care  solicită  ajustarea  valorii  aferente  cheltuielilor  cu  materialele  pentru
restul  rămas  de  executat,  existent  la  data  intrării  în  vigoare  a  prezentei
ordonanțe, pentru toate contractele de achiziție publică/ sectoriale de lucrări
în  care  sunt  parte,  prin  utilizarea  formulei  și  a  celorlalte  prevederi  din
prezenta ordonanță, și încheierea actelor adiționale la contracte în termenul și
cu  conținutul  prevăzut  la alin.  (12).(11) Autoritățile/Entitățile  contractante
care au înregistrat solicitările prevăzute la alin. (10), în termenul menționat în
cuprinsul  acestuia,  sunt  obligate  să  inițieze  demersurile  legale  în  vederea
ajustării prețului contractelor de achiziție publică/ sectoriale de lucrări, prin



încheierea  de  acte  adiționale  la  acestea.(12) Actele  adiționale  prevăzute
la alin. (11) se încheie în termen de cel mult 15 zile de la expirarea termenului
prevăzut la alin. (10) și prevăd, în mod obligatoriu, restul rămas de executat la
data încheierii  actului  adițional,  determinat  cantitativ  și  valoric,  stabilit  pe
baza  centralizatorului  aprobat  de  autoritatea/entitatea  contractantă,
cuprinzând situațiile de lucrări realizate până la momentul încheierii actului
adițional, însușite de executant și de dirigintele de șantier, ponderea aferentă
cheltuielilor cu materiale, determinată în funcție de tipul construcțiilor și al
lucrărilor generale de construcții care constituie obiectul contractului potrivit
prevederilor art. 2 alin. (3), formula prevăzută la alin. (6), care va fi utilizată
pentru  ajustarea  prețului  aferent  restului  rămas  de  executat,  coeficientul
prevăzut la alin. (7), care se utilizează în cadrul formulei.(13) Netransmiterea
de către  contractanți  a  adresei  prin care  solicită  ajustarea valorii  aferente
cheltuielilor cu materiale pentru restul rămas de executat în termenul de 15
zile prevăzut la alin. (10) atrage decăderea acestora din dreptul de a beneficia

de aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe.’’
- Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-
cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiții finanțate din fonduri publice
- Legii nr.273/2006 – lege privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- Ordonanța de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

Luând act de:
-  contractul  de  proiectare  și  execuție  nr.  5503  din  04.06.2019 încheiat  cu
asocierea  SC  DANLIN  XXL  SRL,-  SC  HYDRO
PROJECT&CONSULTING SRL;
-  Adresa nr. 8667 din data de 15.09.2021 și adresa nr. 2042 din 22.09.2021 al
SC DANLIN XXL SRL;
-  referatul de aprobare al primarului nr. 9259 din 04.10.2021;

Supun atenției dumneavoastră aprobarea prezentului Proiect de hotărâre.

Inspector,
BĂLĂUCĂ GINA
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