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   Total consilieri Consiliul Local:  15 

                                          Prezenţi:  11 

                                            Pentru:    11 

                                        Împotrivă:    x 

                                           Abţineri:    x 

H O T Ă R Â R E A 
Nr. 63 din 04.10.2021 

 
privind ajustarea prețului aferent restului de executat privind contractul de achiziție publică de 

lucrări nr. 4217 din data de 13.06.2019 a obiectivului de investiții „Extindere, reabilitare și 

modernizare sistem de alimentare cu apă în comuna Periam, județul Timiș” 

 

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, CIF 4759543, ales în condiţiile stabilite de 

Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleşilor locali; reunit în şedinţa extraordinară din data de 04.10.2021, având în 

vedere următoarele: 

- adresa nr. 310/10.09.2021 a S.C. TUBULAR TEHNO SISTEM S.R.L. în calitate de executant, 

ca urmare a atribuirii contractului de achiziție publică de lucrări nr. 4217 din data de 13.06.2019 având 

ca obiect execuţia si finalizarea lucrărilor aferente obiectivului de investiţii „Extindere, reabilitare și 

modernizare sistem de alimentare cu apă în comuna Periam, județul Timiș”, prin care solicită ajustarea 

valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul de executat, prin utilizarea formulei și a 

celorlalte prevederi ale Ordonanței nr. 15 din 2021 și încheierea actului adițional la contract, înregistrată 

la Primăria Comunei Periam sub nr. 6803/10.09.2021; 

- adresa nr. 351/30.09.2021 a S.C. TUBULAR TEHNO SISTEM S.R.L. prin care se revine la 

adresa inițială având nr. 310/10.09.2021, ca urmare a actualizării indicilor de cost, prin care se comunică 

centralizatorul și listele de cantități privind restul de executat la data de 31.08.2021, înregistrată la 

Primăria Comunei Periam sub nr. 7383/01.10.2021; 

- referatul de aprobare nr. 7386/04.10.2021 elaborat de primarul Comunei Periam, Județul Timiș, 

în calitatea sa de inițiator; 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr. 

7398/04.10.2021 întocmit de doamna Ponta Gyongyi, inspector I principal-urbanism și amenajarea 

teritoriului în cadrul Compartimentului Dezvoltare Economico-socială, Urbanism și Transport public al 

Primăriei Comunei Periam; 

- prevederile H.C.L. Periam nr. 23/13.03.2017 privind aprobarea proiectului de investiții 

„Extindere, reabilitare și modernizare sistem de alimentare cu apă în Comuna Periam, Jud. Timiș”; 

- prevederile contractului de lucrări nr. 4217 din data de 13.06.2019 a obiectivului de investiții 

„Extindere, reabilitare și modernizare sistem de alimentare cu apă în comuna Periam, județul Timiș 

încheiat între Comuna Periam și S.C. TUBULAR TEHNO SISTEM S.R.L., cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile H.C.L. Periam nr. 60/04.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

la obiectivul de investiții „Extindere, reabilitare și modernizare sistem de alimentare cu apă în comuna 

Periam, județul Timiș”; 
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- prevederile H.C.L. Periam nr. 26/22.04.2021 privind aprobarea Programului Anual al 

Achiziţiilor Publice al Comunei Periam pe anul 2021 - actualizat și definitivat după aprobarea bugetului 

local al Comunei Periam pe anul 2021; 

- prevederile art. 44 alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-  prevederile Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021; 

- prevederile O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu 

modificările și completările ulterioare;  

- prevederile Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației 

publice, nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de 

dezvoltare locală, republicat (r1), cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

-  prevederile O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam aprobat prin 

aprobat prin H.C.L. Periam nr. 85/23.10.2020;  

- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;             

În temeiul prevederilor art. 110 alin. 1, art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. b, art. 129 alin. 4 lit. d, 

art. 129 alin. 14, art. 133 alin. 2 lit. a, art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 197-200 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E  :  

 
 Art. 1. Se aprobă ajustarea prețului aferent restului rămas de executat privind contractul de 

achiziție publică de lucrări nr. 4217 din data de 13.06.2019, încheiat între U.A.T. Comuna Periam, 

județul Timiș, în calitate de autoritate contractantă și S.C. TUBULAR TEHNO SISTEM S.R.L., în 

calitate de executant, ca urmare a atribuirii contractului de achiziție publică de lucrări menționat 

anterior, având ca obiect execuţia și finalizarea lucrărilor aferente obiectivului de investiţii  „Extindere, 

reabilitare și modernizare sistem de alimentare cu apă în comuna Periam, județul Timiș”- proiect 

finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală II, utilizând formula de ajustare Va = C x Vo, 

prin aplicarea la restul de executat al contractului, indicată de Ordonanța nr. 15 din 2021, conform 

calculelor: 

Coeficientul de ajustare "C"  se calculează utilizând următoarea formulă: 

 , unde 

- "P" reprezintă ponderea determinată în raport cu obiectul contractului; 

- "ICCMn" reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii 

anterioare solicitării de plată pentru care există valori ale acestuia diseminate oficial, iar   

- "ICCMian.2021" reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii 

ianuarie 2021, în care: 

- P=47,21%, având în vedere că obiectul de investiții al contractului de lucrări nr. 4217 din 

data de 13.06.2019 este ”construcții inginerești noi ”; 

-  ICCMn= ICCMiulie,2021= 143,80%; 

- ICCMian.2021=109,80%; 

- C = 143,80/109,80 x 0,4721 + (1 - 0,4721) = 1,1462 

- Vo = 154.813,69 lei, reprezentând restul de executat la data de 31.08.2021, rezultând 

următoarea valoare ajustată a restului rămas de executat: 

                   Valoarea actualizată (Va), fără T.V.A         = 1,1462 x 154.813,69 = 177.447,45 lei; 

                   Total valoare actualizată (Va), inclusiv T.V.A  = 177.447,45 + 33.715,01 = 211.162,47 lei. 
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Art. 2. Determinarea prețului final al contractului se realizează după depunerea ultimei solicitări 

de plată, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza 

contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însușită de executant, diriginte de șantier și 

aprobată de autoritatea contractantă, prin încheierea unui act adițional la contract. 

Art. 3. Prețul final al contractului de achiziție publică de lucrări nu va depăși valoarea 

indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții care face obiectul contractului, 

aprobați conform Hotărârii Consiliului Local  Periam nr. 60/04.07.2019. 

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează domnul Dumitraş Cornel, 

primarul Comunei Periam, doamna Cruciță Oana-Miruna, inspector I debutant-contabil în cadrul 

Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe şi doamna Ponta Gyongyi, inspector I principal-

urbanism și amenajarea teritoriului în cadrul Compartimentului Dezvoltare Economico-socială, 

Urbanism și Transport public al Primăriei Comunei Periam. 

Art. 5.   Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al Comunei 

Periam, în termenul prevăzut de lege: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş - Serviciul controlul legalităţii, aplicării actelor 

cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ; 

- Primarului Comunei Periam; 

- Consilierilor din cadrul Consiliului Local al Comunei Periam;  

- S.C. TUBULAR TEHNO SISTEM S.R.L.; 

- Doamnei Cruciță Oana-Miruna, inspector I debutant-contabil în cadrul Primăriei 

Comunei Periam; 

- Doamnei Ponta Gyongyi, inspector I principal-urbanism și amenajarea teritoriului în 

cadrul Primăriei Comunei Periam; 

- Se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul primăriei, precum şi pe pagina 

de internet www.primatimperiam.ro. 

 

 

 

 

 

 

 

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PERIAM,  

DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI PERIAM 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PERIAM NR. 63/2021 

Nr. 

crt. 
OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 

responsabile să efectueze 

procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii1) 04/10/2021 

 

2 Comunicarea către primarul comunei2) 04/10/2021 
3 Comunicarea către prefectul județului3) 05/10/2021 
4 Aducerea la cunoștință publică4+5) 05/10/2021 
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) - 

6 
Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după 

caz 

05/10/2021 

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
1) art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.”; 
2) art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”; 
3) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 zile 

lucrătoare de la data adoptării...; 
4) art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei.; 
5) art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la 

data comunicării oficiale către prefect.”; 
6) art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”; 
7) art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.” 

   PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
 

AVRAM IOAN-MIRCEA 
 

            _______________ 
 

Contrasemnează: 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

 BRONŢ DACIANA 

 
      ___________________________ 

 
 

L.S. 

http://www.primatimperiam.ro/

