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HOTĂRÂRE nr. 93
                                                    din 27 DEC. 2022

Privind aprobarea ajustarii pre ului contractului de lucrări nr. 553 din dataț
de 02.11.2018 pentru obiectivul „REABILITAREA I MODERNIZAREAȘ

DRUMURILOR I STRĂZILOR DIN A.D.I. REGIO BH NORD, JUDE ULȘ Ț
BIHOR”, în baza Ordonan ei de urgen ă nr. 64 din 09.05.2022ț ț  pentru

valoarea restului de executat a contractului de achiziţie, la data de 13.09.2022
                     

Consiliul Local al comunei Petreu, întrunit în şedinţa extraordinară din data 
de 27.decembrie.2022,

Având in vedere:
           - referatul de aprobare al Primarului comunei Petreu, in calitate de initiator al
proiectului de hotarare; 

- centralizatoarele pentru ajustarea pre ului contractului de lucrări nr. 553 din dataț
de  02.11.2018  pentru  obiectivul  „REABILITAREA  I  MODERNIZAREAȘ
DRUMURILOR I STRĂZILOR DIN A.D.I. VALEA IERULUI, JUDE UL BIHOR”.Ș Ț

-  avizul  favorabil  al  Comisiilor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Local  al
Comunei Petreu ;

-  prevederile  art.  7,  alin.(6),  i  art.  10,  alin.  (4),  lit.  c)  din H.G.  nr.  907/2016ș
privind etapele de elaborare si con inutul  - cadru al documenta iilor tehnico – economiceț ț
aferente  obiectivelor  /proiectelor  de  investi ii  finan ate  din  fonduri  externeț ț
nerambursabile;

-  prevederile  OUG  64/2022  privind  ajustarea  pre urilor  i  a  valorii  devizelorț ș
generale în cadrul proiectelor finan ate din fonduri externe nerambursabileț

-  prevederile  Legii  nr.  24/2000,  privind  normele  de  tehnică  legislativă  pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finan ele publice locale;      ț
           Având în vedere art.1,  din Legea nr.374/2022 privind schimbarea denumirii i aș
satului  de  re edin ă  ale  comunei  Abrămu ,  judeţul  Bihor,           precum i  pentruș ț ț ș
modificarea i completarea anexei la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativăș
a  teritoriului  României  precum  şi  a  reşedinţei  de  comună:  “Denumirea  comunei
Abrămu , judeţul Bihor, se schimbă înț  comuna Petreu.Satele component ale comunei
Petreu sunt  următoarel: Petreu, Abrămu , Crestur i Făncica.ț ș  Re edin a comunei Petreu ,ș ț
jude ul Bihor, se stabile te  în satul Petreu.”ț ș

În temeiul art. 129 alin.(2) lit.b) i alin.(4) lit.d), art.139 alin.(1) coroborat cu art.5ș
lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Comunei Petreu,

HOTĂRÂŞTE:
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Art. 1.  Se aprobă ajustarea pre ului  contractului  de lucrări nr.  553 din data deț
02.11.2018,  având  ca  obiect  lucrări  de  executie  pentru  obiectivul  „Reabilitarea  si
modernizarea drumurilor si strazilor din A.D.I. REGIO BH NORD, judetul Bihor,” cu
valoarea rezervei de implementare, în baza Ordonan ei de urgen ă nr. 64 din 09.05.2022ț ț
privind ajustarea pre urilor i a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finan ateț ș ț
din fonduri externe nerambursabile i a deciziei Comisiei Europene, emisă în data de 12ș
septembrie 2022 privind modificarea Programului Na ional de Dezvoltare Rurală 2014-ț
2020.

Art.  2.  Se aprobă valoarea restului  rămas de executat  de 3.057.508,03 lei  fără
TVA,  aferent  contractului  de  lucrări  nr.  553  din  data  de  02.11.2018,  conform
Centralizatoarelor  de lucrări  rest  de  executat  nr.  1,  nr.  2 si  nr.  3  la  data de  referin ăț
13.09.2022 , anexe la prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă valoarea rezervei de implementare de 703.226,84 lei constituită
ini ial  in cuamtum de 23% din valoarea restului  de executat,  aferentă contractului  deț
lucrări nr. 553 din data de 02.11.2018.

Art. 4. Se aprobă susţinerea financiară a valorii ce revine comunei  Petreu (fosta
comună Abrămu ) ț  din rezerva de implementare din bugetul local, până la rambursarea
acesteia de către A.F.I.R.

Art. 5. Se aprobă finalizarea investiţiei „Reabilitarea si modernizarea drumurilor
si strazilor din A.D.I. REGIO BH NORD, judetul Bihor”, în termenul contractului de
finan are.ț

Art. 6. Se aprobă noii  indicatorii economico-financiari a investiţiei „Reabilitarea
si modernizarea drumurilor i străzilor din A.D.I. REGIO BH NORD, judetul Bihor”.ș

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului cu:
 - Instituţiei Prefectului – Judeţul  Bihor;
 - Primarului Comunei Petreu .
 -  A.D.I. REGIO BH NORD, judetul Bihor,

           Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, --
”ab ineri”, fiind prezen i ț ț 12 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al
comunei Petreu.
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