
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂUCEŞTI

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea valorii actualizate a obiectivului de investiţii „INFIINȚARE DOUĂ PARCURI
CU SPAȚII DE JOACĂ PENTRU COPII SI TEREN DE SPORT ACOPERIT ÎN COMUNA RĂUCESTI,

JUDETUL NEAMȚ”, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, conform O.G. nr. 15/2021

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂUCEŞTI, JUDEŢUL NEAMŢ; 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

- art.  120  alin.  (1),  art.  121 alin.  (1)  și  alin.  (2),  art.  138  alin.(1)  și  alin.(4)  din  Constituția
României, republicată;

- art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

- art.  7 alin.  (2) din Codul  civil  al  României,  adoptat prin Legea nr.  287/2009, republicat,  cu
modificările și completările ulterioare;

-    art. 21 lit. m) și art. 28 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
Luând act de:
a) Referatul de aprobare, ca instrument de prezentare și motivare, semnat de primarul comunei

Răucești, în calitate de initiator, înregistrat sub nr. 12567 din 03.12.2021;
b) Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei

Răucești, înregistrat sub nr. 12566 din 03.12.2021;
Având în vedere:

- Ordonanța Guvernului nr. 15 / 2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru
ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică; 

- Adresa nr.  11939/03.09.2021 emisă  de SC ATLAS SPORT SRL cu sediul  în  Târgu Mureș,  în
calitate de executant al contractului încheiat între părți cu nr. 11.939 din 20.11.2020, prin care
se solicită demararea procedurii de ajustare a valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru
restul rămas de executat din obiectivul de investiție și actualizarea pretului contractului de lucrări
potrivit OG nr. 15/2021;

- art. 20 alin. (1) lit. a) și i), art. 41-46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;

- prevederile  Legii  24/2000,  privind  normele  de  tehnică  legislativă  pentru  elaborarea  actelor
normative;

- art. 129 alin. (1) și (2) lit. b) , alin. (4) lit. d) art. 243 alin. (1) lit. a) și e)  din Ordonanţă de
Urgenţă  nr.  57  din  3  iulie  2019  privind  Codul  Administrativ,  cu  modificările  și  completările
ulterioare;
Luând act de avizele Comisiilor de specialitate, conform prevederilor art. 136, alin. (8) lit. c)

din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,

În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a)
din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂUCEŞTI adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. Se aprobă valoarea actualizată a obiectivului de investiţii „INFIINȚARE DOUĂ PARCURI

CU SPAȚII DE JOACĂ PENTRU COPII SI TEREN DE SPORT ACOPERIT ÎN COMUNA RĂUCESTI,
JUDETUL NEAMȚ” cuprinsă în bugetul indicativ, potrivit anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.  2.  - Autoritățile  administrației  publice  locale  se  obligă  să  asigure  susţinerea  cheltuielilor
neeligibile ale proiectului prevăzut la art. 1.

Art. 3. – Se împuternicește Primarul comunei Răucești, domnul Dumitru BĂLĂJEL, reprezentantul
legal de proiect, să ducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.  4. –  Secretarul  general  al  comunei  va  asigura  comunicarea  prezentei  hotărâri,  potrivit
competențelor.
                                                                      PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      Contrasemnează:

                                                                        Vasile VOINA                 Secretarul general al UAT  
Nr. 70                                                                                                                     Vasile VIERU
din 12.12.2021

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  15 voturi „pentru”, 0 abțineri, 0 ”împotrivă”



Numărul total de consilieri potrivit legii  15.  


