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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  IZVOARELE SUCEVEI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind ajustarea valorii aferente restului de executat conform OUG nr.47/2022 

necesare realizării obiectivelor de investiție: 
 „LUCRĂRI DE CONSTRUIRE MAGAZIE MULTIFUNCȚIONALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE, 

DEMOLARE CONSTRUCȚII VECHI ÎN   COMUNA IZVOARELE SUCEVEI, JUDETUL 
SUCEAVA” finantat  din bugetul local al comunei Izvoarele Sucevei și 

”LUCRĂRI DE CONSTRUIRE MAGAZIE MULTIFUNCȚIONALĂ ȘI AMENAJĂRI 
EXTERIOARE ȘCOALA BRODINA, COMUNA IZVOARELE SUCEVEI” finantat  din 

bugetul local al comunei Izvoarele Sucevei 
 

 
Consiliul  Local  al  comunei  Izvoarele Sucevei, judeţul  Suceava; 

 Având  în vedere: 

 Referatul de aprobare înregistrat  sub  nr.4854/22.06.2022, prezentat  de domnul  
Mechno Mihail, primarul comunei Izvoarele Sucevei, judetul Suceava; 

 raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
înregistrat  sub  nr. 4855/22.06.2022; 

 avizul  Comisiei  de  specialitate din cadrul Consiliului Local,  înregistrat la nr. 
5039/06.07.2022; 

 Contractul de execuție lucrări nr.4436/20.07.2020; 

 Contractul de execuție lucrări nr.6488/10.11.2021; 

 Adresa nr.157/17.05.2022 din partea SC Interscav SRL; 

 Adresa nr.158/19.05.2022 din partea SC Interscav SRL; 

 Devizele actualizate întocmite conform prevederilor OUG nr. 47/2022; 

 Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 47/2022 privind ajustarea 
prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de 
concesiune/ acordurilor cadru; 

 Art. 221 si 236 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 Art.164 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 Art.VIII alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2017 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor 
publice; 

 Art.44 alin.1 și alin.4 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
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 În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (1), art.196 alin. (1), lit. 
a) şi art. 199 alin.(1) și (2) din Ordonaţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
                                                         H O T Ă R Ă Ş T E : 
  Art.1: (1)Se aprobă ajustarea preţului contractului de achiziţie publică de lucrări 
încheiat între Comuna Izvoarele Sucevei, în calitate de autoritate contractantă şi SC 
INTERSCAV S.R.L., în calitate de executant, ca urmare a atribuirii contractului de 
achiziţie publică de lucrări nr. 4436/20.07.2020 pentru obiectivul de investiţii “LUCRĂRI 
DE CONSTRUIRE MAGAZIE MULTIFUNCȚIONALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE, DEMOLARE 
CONSTRUCȚII VECHI ÎN COMUNA IZVOARELE SUCEVEI, JUDETUL SUCEAVA” 
finantat  din bugetul local al comunei Izvoarele Sucevei, utilizând formula de ajustare 
aplicată la restul de executat a contractului, rezultând o creştere a preţului de 40.561,25 
lei, inclusiv TVA, defalcat după cum urmează: 34.085,09 lei, fără TVA, la care se 
adaugă TVA 6476,16 lei  
 (2) Se aprobă încheierea și semnarea Actului Adițional nr.1 cf.anexei nr.I, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.2.(1) Se aprobă ajustarea preţului contractului de achiziţie publică de lucrări 
încheiat între Comuna  Izvoarele Sucevei, în calitate de autoritate contractantă şi SC 
INTERSCAV S.R.L., în calitate de executant, ca urmare a atribuirii contractului de 
achiziţie publică de lucrări nr. 6488/10.11.2021 pentru obiectivul de investiţii ”LUCRĂRI 
DE CONSTRUIRE MAGAZIE MULTIFUNCȚIONALĂ ȘI AMENAJĂRI EXTERIOARE 
ȘCOALA BRODINA, COMUNA IZVOARELE SUCEVEI” finantat  din bugetul local al 
comunei Izvoarele Sucevei utilizând formula de ajustare aplicată la restul de executat a 
contractului, rezultând o creştere a preţului de 16.033,45 lei, inclusiv TVA, defalcat după 
cum urmează: 13.473,45 lei, fără TVA, la care se adaugă TVA 2560 lei. 

(2) Se aprobă încheierea și semnarea Actului Adițional nr.1, cf.anexei nr.II, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3:Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 
Comunei Izvoarele Sucevei, prin aparatul de specialitate.  

Art.4:Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanța de contencios 
administrativ,în condițiile și termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ 
nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare 
           Art.5: Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Izvoarele Sucevei, Instituției 
prefectului - județul Suceava, SC Interscav SRL şi se aduce la cunoştinţă publică, prin 
publicarea în Monitorul Oficial Local pe site-ul instituţiei 
www.primariaizvoarelesucevei.ro. 
 

Adoptată de Consiliul Local Izvoarele Sucevei,în şedinţa ordinară din data de 
07.07.2022,cu respectarea prevederilor art.5 lit.cc) și art.139 alin.(3) lit.a din 

Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu votul ‘’ pentru’’ a 
8/11 voturi,din numărul total de 11 consilieri locali in funcţie si 8 prezenţi la sedinţă 

 
 

  Preşedinte de şedinţă,                                         Contrasemnează  pentru legalitate 
                                                                Secretarul general al comunei, 

           Corneliu-Nicușor SEREDIUC            Cătălina JURAVLE  
   
 
Izvoarele Sucevei 
Nr.28 din 07.07.2022 
 

 


