
 
R O M A N I A 

CONSILIUL LOCAL COMUNA GÂNGIOVA 
JUDETUL DOLJ 

 
 

HOTĂRÂRE  NR. 28 / 14.07.2022 
privind aprobarea ajustarii pretului  contractului de achizitie publica de  

lucrari in baza OUG 47/2022 si  aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati  
pentru proiectul “ ASFALTARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA GÎNGIOVA,  

JUDET DOLJ ”  
  

   Consiliul Local al comunei Gângiova, judetul Dolj, legal constituit prin Ordinul Prefectului Judetul 
Dolj nr.425/22.10.2020, intrunit in sedintă extraordinara in data de 14.07.2022, ora 09,00;       
   Având în vedere proiectul de hotarare nr.63/07.07.2022 – proiect initiat de primarul comunei 
Gangiova, referatul de aprobare nr.3576/07.07.2021 al primarului comunei Gângiova cu privire la 
susţinerea proiectului de hotărâre, raportul de specialitate intocmit de Compartimentul Contabilitate 
si Resurse Umane, inregistrat la nr.3593/08.07.2022, in conformitate cu prevederile Legii 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  art.4, alin.1 
din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziţie 
publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, art.221, alin.1 din Legea 
achizițiilor publice nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Programului 
Naţional de Dezvoltare Locala, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.28/2013 si modificat 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.6/2017, HCL nr.27/21.10.2021, Avizul comisiei de 
specialitate al Consiliului Local Gangiova; 
   In temeiul 129, alin.7, lit.m, art.133, alin.1, art.134, alin.1, lit.a, alin.3, lit.b, art.139, alin.1, alin.3, 
lit.d, art.196, alin.1, lit.a, art.197, alin.1, alin.2 si alin.4, art.198, alin.1 din OUG nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: 

 
 
                                                    HOTĂRĂȘTE: 

 
 
Art.1. Se aproba ajustarea valorii pentru restul de executat la data intrării in vigoare a OUG 
nr.47/2022, conform adresei executantului nr.1529/25.05.2022, transmisa in temeiul art.4, alin (1) din 
OUG 47/2022, in vederea realizarii investitiei “ASFALTARE DRUMURI COMUNALE IN 
COMUNA GINGIOVA, JUDETUL DOLJ” .    
 
Art.2. Se aproba indicatorii  tehnico-economici actualizati pentru proiectului “ ASFALTARE 
DRUMURI COMUNALE IN COMUNA GINGIOVA, JUDETUL DOLJ” după cum urmează :  
 
Valoarea totala a proiectului, ca urmare a actualizarii pe baza OG 15/2021 este de  7.968.382,13   lei  
inclusiv TVA . 
Cheltuieli eligibile asigurate de MDRAP 7.476.864, 84 lei inclusiv TVA . 
Cheltuieli asigurate din bugetul local 491.517,29 lei inclusiv TVA . 



 
Art.3. Se aproba solicitarea unei finanțări suplimentare pentru a asigura fondurile necesare finalizarii 
investitiei “ASFALTARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA GINGIOVA, JUDETUL 
DOLJ”  in valoare de 203.541,75 lei, conform adresei nr.1529/25.05.2022 inaintate de catre 
antreprenorul general din cadrul contractului de lucrari. 
 
Art.4. Consiliul Local se angajeaza sa suporte din fonduri proprii cheltuielile de operare si 
intretinere a investitiei  pe toata perioada de exploatare a investitiei. 
 
Art.5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Primarul comunei Gângiova. 
 
Art.6. Prezenta hotarare se comunica prin interrnediul secretarului general al comunei  Gângiova, in 
termenul prevazut de lege , primarului comunei Gângiova, Institutiei Prefectului - Judetul Dolj si se 
aduce la cunostinta publica pe site-ul Primariei comunei Gângiova . 
 
 
 
 
  
 
 

         PRESEDINTE DE SEDINTA,                              Contrasemneaza pentru legalitate, 
              TIPARU DUMITRU                                                SECRETAR GENERAL 

                                                                                           SADOVEANU IOANA          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adoptata in sedinta din data de 14.07.2022 
Cu un numar de 11 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri din numarul total de 11 
consilieri in functie   
 

 


