
 
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

ORAŞUL DOLHASCA  

CONSILIUL LOCAL 
 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de lucrări nr. 2481 

din data de 10.02.2022, având ca obiect de investiție: 

”Reabilitare infrastructură socială și urbană, Oraș Dolhasca, județul Suceava, obiectiv – drumuri 

și străzi” 

 

Titlul proiectului: “REABILITARE INFRASTRUCTURĂ SOCIALĂ ȘI URBANĂ, ORAȘ 

DOLHASCA, JUDEȚUL SUCEAVA” 

Axa prioritară 13 

Prioritatea de investiții 9b 

Obiectiv specific 13.1 

Apel de proiect nr. POR/2018/13/13.1/1/7/REGIUNI 

 

Consiliul local al oraşului Dolhasca, judeţul Suceava; 

   

Având în vedere: 

 -  referatul de aprobare  cu nr. 12254  din 02.09.2022, la proiectul de hotărâre inițiat de Isachi 

Decebal Dumitru, primarul orașului Dolhasca; 

- raportul de specialitate cu nr. 12255 din 02.09.2022, întocmit de doamna Calinciuc Mihaela, 

inspector asistent; 

- Contractul de lucrări nr. 2481 din data de 10.02.2022 încheiat în cadrul proiectului: 

„Reabilitare infrastructură socială și urbană, Oraș Dolhasca, județul Suceava”, cod SMIS 

124692; 

- Adresele nr. 1082/08.07.2022 și nr. 1144/09.08.2022 transmise de către S.C. MAGHEBO 

S.R.L. prin care s-a solicitat ajustarea prețului contractului de lucrări în conformitate cu prevederile 

O.U.G. nr. 64/2022; 

- Centralizatorul privind constituirea rezervei de implementare la contractul de achiziție 

publică, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022, pentru proiectul de investiții 

”Reabilitare infrastructură socială și urbană, Oraș Dolhasca, județul Suceava, obiectiv – drumuri 

și străzi”; 

- Nota justificativă nr. 12333/02.09.2022 privind modificarea contractului de execuție lucrări 

nr. 2481 din data de 10.02.2022 ca urmare a prevederilor impuse de O.U.G. nr. 64/2022 actualizată și 

modificată; 

  - raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-

socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ ; 

  - raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru administraţia publică locală, juridică şi 

de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 

  - raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie 

socială, activităţi social – culturale, culte, protecţie copii. 

 

În conformitate cu prevederile  

-  Ghidului Solicitantului POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI – Axa prioritară 13: Sprijinirea 

regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru realizarea 

fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane ți rurale, Obiectivul 

specific 13.1: Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România, din 

cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020; 

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii 

devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările 

și completările ulterioare; 



 
 

- Ordinul nr. 1586/10.08.2022 privind aprobarea metodologiei privind ajustarea prețurilor și a 

valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform 

OUG 64/2022 și prin modificarea Anexei “Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea 

fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020”, aprobată prin Ordinul 

ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1021/2015, cu modificările și 

completările ulterioare; 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) și art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

Art.1. Se aprobă constituirea rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de 

lucrări nr. 2481 din data de 10.02.2022, având ca obiect de investiție:”Reabilitare infrastructură 

socială și urbană, Oraș Dolhasca, județul Suceava, obiectiv – drumuri și străzi”. Valoarea inițială 

a rezervei de implementare este în cuantum de 1.310.500,02 lei inclusiv TVA (reprezentând rezerva 

de implementare aferentă atât cheltuielilor eligibile cât și cheltuielilor neeligibile), calculată astfel: 

procent de 23% din valoarea restului de executat la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 64/2022.  

 

Art.2. Primarul Orasului Dolhasca, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

     Preşedinte de şedinţă              

       Popa Adrian 

 

 

                                                                                                                 Contrasemnează, 

                                                                                                       Secretarul general al oraşului 

                                                                                                                    Pavăl Maricica 

 

 

  Dolhasca: 06.09.2022  

  Nr. 38 

 


