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H O T Ă R Â R E 
 
 

privind aprobarea ajust ării pre țului unui contract de achizi ție public ă, conform 
Ordonan ței Guvernului nr. 47/2022, pentru obiectivul  de in vesti ţie :   
”REGULARIZARE VALE ȘI CONSTRUCȚIE  POD ÎN LOCALITATEA              

COTIGLET,COMUNA CEICA ,jud.Bihor” 
 
              Având în vedere: 
 

-proiectul de hotărâre nr. 57 din 23.06. 2022,însoțit de  referatul de aprobare nr.117 din 
23.06.2022 a dnei. primar – Șovre Ana-Livia, in calitate de initiator al proiectului de hotarare; 
       - raportul de specialitate nr.118 din 23.06.2022  intocmit de compartimentul de achiziții 
publice  din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceica, 
       -Văzând raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local  pentru programe de 
dezvoltare economico-sociala,buget-finante,administrarea domeniului public si privat al 
comunei,gospodaririi comunale şi amenajarea teritoriului 
      -Ținând cont de adresa nr.200/12.06.2022 a SC Industrial Construct  Ardealul 
SRL,înregistrată la Primăria comunei Ceica cu nr.1387/21.06.2022,precum și devizul 
suplimentar întocmit, 
               În temeiul OUG  nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor de achiziție publică/contracte 

sectoriale/contracte de concesiune/contracte-cadru, 
            - prevederile art.  41, art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu referire la cheltuielile de investiții și documentațiile tehnico-economice. 
             - prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative , republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
      - Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare - 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 

     - Instrucțiunea nr. 1/2021, emisă de către Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții 
Publice, privind modificarea contractului de achiziție publică/contractul de achiziție 
sectorial/acordului cadru. - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare. 

     - Legea nr.52/2003 – (art.7 alin.13 ) privind transparența decizională în administrația 
publica 

             - UAT comuna Ceica fiind beneficiarul contractului de finantare  derulat cu Ministerul 
Lucrarilor Publice Dezvoltarii  şi Administraţiei cu numarul 2567/13.11.2017. 

             . 
               În temeiul art. 129 alin. 4, lit. d, art. 139, alin. 1 si art. 196 alin.1, lit a din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ. 
 
 
   CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI CEICA, 



 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 

  Art. 1. Se  aprob ă ajustarea pre țului contractului de achizi ție public ă de lucr ări 
nr. 2567/13.11.2017, încheiat între comuna Ceica , în calitate de autoritate contractant ă 
și SC Industrial Construct Ardealul SRL, în calitate  de constructor, pentru obiectivul de 
investi ții :”REGULARIZARE VALE ȘI CONSTRUCȚIE  POD ÎN LOCALITATEA 
COTIGLET,COMUNA CEICA ,jud.Bihor”  coeficient de  a justare 1.2539 conform  OUG nr.47/ 
2022, rest executat DS 5 la data de 22.02.2022 ,la suma de  2.453.031,91 lei. 
 
       Art. 2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinteaza d-na Șovre Ana 
Livia, primar, în calitate de reprezentant legal. 
        Art.  3.- Prezenta hotărâre se comunică: 

           -Instituţiei Prefectului-Judeţul Bihor, 
       -Primarului Comunei Ceica, 
       -Consiliul Județean Bihor 

                    -MDRAP, 
        -La dosar. 
 
 

Preşedinte de şedin ţă                                                              Contrasemneaz ă 
                    Secretar General,  
  
      Marchi ș Florin                                                               Dorel Octavian Goldea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.52 din 29 iunie  20221.                 
                                                                                                               Consilieri total-12 
                                                                                                     Nr.consilieri prezen ți-11 
                                                                                Hotărâre adoptat ă cu 11 voturi pentru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


