
               
 

HOTĂRÂRE NR. 38/2022  

privind aprobarea actualizării valorii restului de executat din contractul de lucrări pentru 

obiectivul de investiție „Sistem de canalizare Vârghiș, județul Covasna” 

 

Consiliul local al Comunei Vârghiș, județul Covasna, 

Analizând proiectul de hotărâre și referatul de aprobare privind aprobarea actualizării valorii 

restului de executat din contractul de lucrări pentru obiectivul de investiție „Sistem de canalizare 

Vârghiș, județul Covasna”, 

Având în vedere prevederile Ordonanței de nr. 47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de 

achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, 

Văzând prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare,  

În conformitate cu prevederile art. 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice, 

În temeiul prevederilor art.  129 alin. (2) lit. b coroborat cu art.129 alin.(14), art. 139 alin. (1) și art. 

196 alin. (1) lit. a din O.U.G  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Se aprobă ajustarea valorii aferente restului de executat din contractul de execuție lucrări nr. 

1710/460/04.07.2019, conform OUG nr. 47/2022, a investiței „Sistem de canalizare Vârghiș, județul 

Covasna”.  

Art.2. Determinarea preţului final al contractului se realizează după depunerea ultimei solicitări de 

plată, în baza situaţiei centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, 

inclusiv în baza actelor adiţionale la acesta, însuşită de executant, diriginte de şantier şi/sau 

inginer/supervizor/consultant, după caz, şi aprobată de autoritatea/entitatea contractantă, prin încheierea 

unui act adiţional la contract. 

Art.3. – (1) Se aprobă modelul Actului adițional, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

  (2) Se împuternicește primarul comunei Vârghiș – domnul Imets Lajos, să semneze Actul 

adițional. 

Art.4. Se aprobă Devizul general actualizat al investiției  „Sistem de canalizare Vârghiș, județul 

Covasna”, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.5. Cu executarea prezentei hotărâri se încredințează Primarul Comunei Vârghiș și 

Compartimentul contabilitate, finanțe, impozite și taxe.  

 

Vârghiș, la 06 iulie 2022 
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