
 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A  N R. 37 

privind aprobarea ajustării prețului contractului de achiziție publică, conform Ordonanței de Urgență nr. 47/14.04.2022 a 

obiectivului de investiţie: „Realizare și extindere sisteme de alimentare cu apă și stații de tratare a apei, în satele Mogoșești, 

Budești, Mânjești și Hadâmbu, comuna Mogoșești, județul Iași” 

 

Consiliul local al Comunei Mogoșești, întrunit în sedința extraordinară din data  08.06.2022; 

Avand in vedere 

- Referatul de aprobare nr. 4178 din  27.05.2022 al d-nei Popa-Roșu Rodica - primar,   

precum şi proiectul de hotărâre iniţiat, privind aprobarea ajustării prețului contractului de achiziție 

publică, conform Ordonanței de Urgență nr. 47/14.04.2022 a obiectivului de investiţie: „Realizare și 

extindere sisteme de alimentare cu apă și stații de tratare a apei, în satele Mogoșești, Budești, Mânjești și 

Hadâmbu, comuna Mogoșești, județul Iași”; 

- Raportul compartimentului de resort nr.  4251 din  02.06.2022; 

      -   Avizul Comisiei de specialitate, înregistrat la nr. 30 din  07.06.2022; 

- Publicarea în Monitorul Oficial al României nr. 377/15.04.2022 a Ordonanței de Urgență nr. 

47/14.04.2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ 

contractelor de concesiune/acordurilor-cadru; 

- Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 

pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică; 

- Adresa nr. 30/02.05.2022, înregistrată la Comuna Mogoșești sub nr. 3458/02.05.2022 înaintată de 

SC BNB PREST SERV SRL; 

- Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, 

art. 221, art. 222 si art. 236; 

- Prevederile Hotărârii Guvernului 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; 

- Prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor 

tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art.129 alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art.196, alin.(1), lit.(a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 – Se aprobă ajustarea prețului contractului de achiziție publică de lucrări încheiat între 

Comuna Mogoșești, în calitate de autoritate contractantă și SC BNB PREST SERV SRL ca urmare a 

atribuirii contractului de achiziție publică de lucrări nr. 4027/24.06.2019 pentru obiectivul de investiții 

 
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI MOGOȘEȘTI 



„Realizare și extindere sisteme de alimentare cu apă și stații de tratare a apei, în satele Mogoșești, Budești, 

Mânjești și Hadâmbu, comuna Mogoșești, județul Iași” , utilizând formula de ajustare în ceea ce privește 

lucrările: Va = Vo x [(1-p-a) x ICCn/ICCdata referinta+(p+a)] unde: 

“Va” reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată 

“Vo” reprezintă valoarea solicitării de plată conform preţurilor prevăzute în oferta care a stat la baza 

încheierii contractului/acordului-cadru 

„p” reprezintă valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului 

exprimată valoric şi preţul contractului 

„a” reprezintă valoarea procentuală a plăţii în avans determinată ca raport dintre valoarea 

avansului primit şi nerestituit/nejustificat şi preţul contractului; 

“ICCn” reprezintă indicele de cost în construcţii total aferent lunii solicitării de plată 

“ICCdata referinta” reprezintă indicele de cost în construcţii total aferent lunii anterioare datei-limită 

de depunere a ofertei, conform documentaţiei de atribuire 

 utilizând formula de ajustare in ceea ce priveste serviciile: Va = Vo x [IPCn/IPCdata referinta]/100 

unde: 

Va reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată, Vo reprezintă valoarea solicitării de plată 

conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului/acordului-cadru, IPCn 

reprezintă indicele prețurilor de consum total aferent lunii solicitării de plată, iar IPCdata referinta reprezintă 

indicele prețurilor de consum total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei. 

Art. 2 – Restul rămas de executat aferent contractului de lucrări nr. 4027/24.06.2019 este de 

2.890.139,04 lei fără TVA aferent execuției lucrărilor, și 25.000,00 lei fără TVA aferent serviciilor 

(67.40% din contractul de lucrări) . Valoare totală rest de executat: 2.915.139,04 lei fără TVA. 

Valoarea avansului acordat este de 0 lei (0% din contrat). 

Profitul este 5 % din contract. 

„ICC data referinta” este 128,9 aferent lunii ianuarie 2019. 

„IPCdata referinta” este cel aferent lunii ianuarie 2019. 

Art. 3 - Primarul Comunei Mogosesti, prin aparatul propriu de specialitate, va asigura ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri. 

Art. 4 - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Mogoșești, în 

termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Mogosesti, Instituției Prefectului Județului Iasi și se 

publică pe site-ul entității. 

Art. 5 - Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios 

administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Dată astăzi, 08.06.2022 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

Consilier local, GABRIEL BARBU 

 

Contrasemnează pentru legalitate, 

                  SECRETAR GENERAL 

                       Mariana Anton 

 

 
Hotărârea a fost adoptată în sedinta  extraordinară  din  08.06.2022 cu un număr de _14_ voturi “pentru”; _0_ voturi” 

împotriva”; _0_ voturi”abțineri”cu participarea a _14_ consilieri locali prezenți, dintr-un număr de 15  consilieri în funcție. 

 



 
 
 
 

Cartuş cu proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii consiliului local 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL  

NR. 37/ 08.06.2022 

Nr. 

crt.  
Operaţiuni efectuate  Data ZZ/LL/AN  

Semnătura persoanei 

responsabile să efectueze 

procedura  

0  1  2  3  

1  Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate  

 

 absolută  

 

08.06.2022   

2  Comunicarea către primar 17.06.2022   

3  Comunicarea către prefectul judeţului 17.06.2022   

4  Aducerea la cunoştinţa publică 17.06.2022   

5  Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 

individual 

-   

6  Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte 

juridice, după caz 

17.06.2022   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lnforms.lexnavigator.net/2021/ianuarie/2021-01-mof-76-25-2-9-cartus_proceduri.rtf

