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          România, Judeţul Vâlcea 

                PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIILE 

               Tel.:0250/867635;Tel/Fax:0250/867679 
    E-mail: rosiile@vl.e-adm.ro, www.primariarosiile.ro 

                        CONSILIUL LOCAL                     

                                                         

H O T Ă R Â R E A  NR. 65 
 
 Privind:  aprobarea actului  adițional nr. 2 la contractul de 

execuție de lucrări nr. 1646/23.04.2020 și a devizului 
general reactualizat conform OG nr. 15/2021 la 
obiectivul ”Extindere rețea canalizare, apă uzată și 
menajeră 9,7 km în comuna Roșiile, județul Vâlcea”. 

 
  Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa 
ordinară din data de  23.09.2021 la care participă un număr de 11 consilieri din 
totalul de 11 consilieri în funcţie; 
 Având în vedere că domnul Ștefan Doru-Cezar fost ales preşedinte de 
şedinţă pentru o perioadă de trei luni în şedinţa Consiliului local Roşiile din data 
de 30.07.2021; 
 Luând în dezbatere referatul secretarului general UAT Roșiile și raportul de 
specialitate înregistrat la nr. 3540/17.09.2021 privind modificarea contractului 
contractul de lucrări nr. 1646/23.04.2020 încheiat de Primăria Comunei Roșiile cu 
SC Bogdan Construct SRL pentru execuția lucrărilor la obiectivul ”Extindere rețea 
canalizare, apă uzată și menajeră 9,7 km în comuna Roșiile, județul Vâlcea”, 
finanțat prin Programul  Național de Dezvoltare Locală  – OUG 28/2013, având ca 
obiect modificarea valorii contractului, a devizului general și rest de executat 
reactualizat conform OG nr. 15/2021, datorită creșterii prețurilor materialelor; 
având în vedere și adresa MDLPA nr. 104487/2021 privind suplimentarea 
contractelor de finanțare ca urmare a introducerii clauzei de ajustare a prețului în 
contractele de execuție lucrări pentru acoperirea creșterii prețurilor la materiale; 
 Văzând avizele comisiilor de  specialitate din cadrul Consiliului local Roşiile 
prin care avizează favorabil proiectul de hotărâre; 
 Ţinând cont de raportul de avizare al legalităţii proiectului de hotărâre 
întocmit de secretarul Comunei Roşiile; 
 În conformitate cu prevederile O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor 
masuri fiscal-bugetare, art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, 
H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/acordului-cadru 
din Legea nr. 98/2016, Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea 
continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor 
publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general 
pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, OUG nr. 114/2018 privind 
instituirea unor masuri în domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-
bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor 
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termene, Legii nr. 52/2003 r1 privind transparența decizională în administrația 
publică; 

 În temeiul art. 133 alin. (1), art. 129 alin. (4) lit. a), d), alin. 7 lit. n), alin. 
(14), coroborat cu art. 154, 155, art. 286 alin (4), art. 139, art.196 alin. 1 lit. a), 
art.140, art. 240 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu 11 voturi pentru, 
Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea, adoptă următoarea: 

 
 

H O T Ă R Â R E : 
 
 Art. 1. (1). Se  aprobă actul  adițional nr. 2  la contractul de lucrări nr. 
1646/23.04.2020 încheiat de Primăria Comunei Roșiile cu SC Bogdan Construct 
SRL pentru execuția lucrărilor la obiectivul ”Extindere rețea canalizare, apă uzată 
și menajeră 9,7 km în comuna Roșiile, județul Vâlcea”, finanțat prin Programul  
Național de Dezvoltare Locală  – OUG 28/2013, având ca obiect modificarea 
valorii contractului și a devizului general rest de executat reactualizat conform 
OG nr. 15/2021, datorită creșterii prețurilor materialelor.  
 (2). Actul adițional nr. 2 la contractul menționat la art. 1 este prevăzut în 
anexa nr. 1 și face parte integrantă din prezenta.  
 Art. 2. Se aprobă devizul general reactualizat conform O.G. nr. 15/2021 al 
obiectivului de investiții ”Extindere rețea canalizare, apă uzată și menajeră 9,7 
km în comuna Roșiile, județul Vâlcea”, conform Anexei nr. 2 care face parte 
integrantă din prezenta cu o valoare totală de 3.732.027,44 lei cu TVA din care 
C+M 3.217.803,02 lei cu TVA, din care rest de executat reactualizat cu valoarea 
totală de 1.681.124,38 lei cu TVA conform anexei la deviz.  
 Art. 3. Sumele vor fi decontate din cadrul proiectului de investiții, din care 
suma de 3.549.065,29 lei cu TVA fiind suportată din bugetul de stat prin PNDL, 
iar suma de 182.962,15 lei cu TVA fiind suportată din bugetul local. 

Art. 4. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către 
primarul comunei Roșiile, domnul Constantin Dumitru prin compartimentele de 
specialitate. 
 Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului 
Vâlcea în vederea efectuării controlului de legalitate, primarului comunei Roșiile 
pentru ducere la îndeplinire prin compartimentele de specialitate, Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, SC Bogdan Construct SRL,  şi va fi 
adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului general UAT Roşiile, judeţul 
Vâlcea. 
  

Roșiile, 23.09.2021 
       Preşedinte de şedinţă,      Contrasemnează pentru legalitate,  
       ȘTEFAN DORU-CEZAR                       Secretar general UAT Roșiile,  
         AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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