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PROIECT DE HOTARARE 
                       Privind : aprobarea ajustarii pretului Contractului de achizitie publica, 
conform Ordonantei Guvernului nr. 15/2021, a obiectivului de investitii ”Consolidare 
si reabilitare pod in localitatea Jugureranu, Comuna Ulmu, Judetul Braila” si  
insusirea de catre Consiliul Local Ulmu a actului aditional nr. 6 la contractul de 
lucrari nr. 1681/25.04.2019, 
 

Consiliul local al comunei Ulmu, judetul Braila intrunit in sedinta 
extraordinara la data de  28 iulie 2022;  
 Vazand referatul de necesitate al primarului Comunei Ulmu, 

Avand in vedere Publicarea în Monitorul Oficial al României nr. 833/2021, 
Partea I, a OUG nr. 15/2021, privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 
(intrată în vigoare în data de 03.09.2021), potrivit căreia prețurile contractelor de 
achiziție publică se ajustează în funcție de evoluția prețurilor la materialele de 
construcții; 

Raportul de avizare al comisilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
In baza adreselor nr. 138/16.09.2021 si 3497/14.07.2022 inaintate de SC VIA 

CARPATIA CONSULT SRL , 

Potrivit prevederilor Instrucțiunii nr. 1/2021, emisă de către Președintele 
Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, privind modificarea contractului de 
achiziție publică/contractul de achiziție sectorial/acordului cadru, 

In conformitate cu prevederile art. VIII din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 107/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative 
cu impact în domeniul achizițiilor publice, aprobată prin Legea nr. 5/2019, 
denumita în continuare OUG nr. 107/2017, 

In baza prevederilor art. 4, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind  finantele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare  

In conformitate cu prevederile art. 221, 222 și 236 din Legea 98/2016 
privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, denumită în 
continuare Legea 98/2016, corroborate cu prevederile art. 164-165 din anexa la 
HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 
completările ulterioare, denumită în continuare anexa HG nr. 395/2016, 

In baza prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile 
de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare 



In  temeiul  art. 129,  alin 2, lit. (b),  alin 4, lit. (a), art. 139,  alin 3, lit. (g),  
precum si ale art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare 
 

H O T A R A S T E: 
 

Art. 1 – Se aproba ajustarea prețului Contractului de achizitie publica, 
incheiat intre UAT Ulmu, Judet Braila, in calitate de autoritate contractanta si SC 
VIA CARPATIA CONSULT SRL, ca urmare a atribuirii contractului de achizitie 
publica de lucrari nr. 1681/25.04.2019, cu UAT Ulmu – in calitate de beneficiar, 
conform Ordonantei Guvernului nr. 15/2021, pentru obiectivul de investitii 
”Consolidare si reabilitare pod in localitatea Jugureranu, Comuna Ulmu, Judetul 
Braila”, 
       Utilizând formula de ajustare Va = C x Vo ,prin aplicarea la restul de executat  
a coeficientului de ajustare  unde: 

    - C= ICCMapril.2022/ ICCMianuarie2021 X P+(1-P) , 

   - ICCMianuarie2021 = 109.8 – Indicele de cost in constructii aferent lunii ianuarie 
2021; 

    - ICCMaprilie2022 = 180.00 – Indicele de cost in constructii aferent lunii aprilie 
2022; 

    - P = 47,21 – ponderea determinata in raport cu obiectul contractului-pentru 
constructii ingineresti noi este  asa cum este definita in OG15/2021, astfel C = 
1,302; 

        - V0 = 388 840,52 lei fara TVA si  reprezinta valoarea ultimei  solicitarii de plata 
conform preturilor prevazute in contractul nr.1681/25.04.2019, rezulta 

       V a = C x Vo =1,302 x 388 840,52 = 506 205,98 lei fara TVA; 
Valoare finala contract , Vf = (Va-Vo) + Vi unde Vi = 1.358 833,28 fara TVA 
Vf = ( 506 270,35-388 840,52 ) + 1 358 833,28 = 117365,46 +1 358 833,28 = 1 476 
198,74 lei fara TVA la care se adauga TVA in valoare de 280 477.76 lei. 
 
          Art. 2  – Se aproba de catre Consiliul Local Ulmu, Devizul general actualizat  
al obiectivului de investitii „Consolidare si reabilitare pod in localitatea Jugureranu, 
Comuna Ulmu, Judetul Braila” conform Anexei 1, care face parte integranta la 
prezenta Horarare.  
          Art. 3  – Se aproba insusirea de catre Consiliul Local Ulmu a actului aditional 
nr. 6 la contractul de lucrari nr. 1681/25.04.2019, conform Anexei nr. 2, care face 
parte integranta la prezenta Horarare. 
          Art. 4  – Primarul comunei Ulmu, judet Braila, prin aparatul propriu de 
specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.    



         Art. 5 – Prezenta hotarire, prin grija secretarului comunei, va fi adusa la cunostinta 
publica si comunicata interesati şi prin afişare la sediul institutiei, precum şi pe pagina de 
internet www.primariaulmu.ro 
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