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CONSILIUL LOCAL POIENARII DE MUSCEL 
JUDEŢUL ARGEŞ                                                                                                     
 

 HOTĂRÂREA   NR. 84/ 13.12.2022 
privind aprobarea centralizatorului -situație lucrări -iunie 2022-SL nr.5 ,SL nr.6 -ajustare recalculată -

regularizare sume pentru investiția „Modernizare drum comunal în comuna Poienarii de Muscel – DC 42 
cu lungimea de 1,88 km ” 

 
Consiliului Local al comunei Poienarii de Muscel, întrunit în şedinţă extraordinară ; 
Având în vedere : 

- adresa nr. 646/28.11.2022, prin care S.C. CONTEH BARENGOTT S.R.L. solicită recalcularea 
ajustărilor pentru SL nr.5 și SL nr. 6 , conform  O.U.G. nr. 47/14.04.2022  pentru contractul de lucrări 
având ca obiect ” Modernizare drum comunal în comuna Poienarii de Muscel - DC 42 cu lungimea de 
1,88 km ”, 
            - prevederile art.7 alin.(6) și alin.(7) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-
cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice;  

- dispozițiile O.U.G. nr. 47/14.04.2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție 
publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor -cadru  ; 

- inițiativa primarului Banzea Ion prin referatul de aprobare nr. 5785/09.12.2022 ; 
- raportul de specialitate nr. 5786/09.12.2022 întocmit de dl. secretar general, prin care se propune 

aprobarea aprobarea centralizatorului -situație lucrări -iunie 2022-SL nr.5 ,SL nr.6 -ajustare recalculată -
regularizare sume pentru investiția „Modernizare drum comunal în comuna Poienarii de Muscel – DC 42 
cu lungimea de 1,88 km,  

- Avizul favorabil al secretarului general al comunei și al comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local; 
În temeiul dispozițiilor art. 106 alin. (3), art. 129, alin. (2) lit.c, alin. (6) lit. a, art. 139 alin. (3) lit.g, 

art. 196, alin. 1, lit.a, art. 297, art. 332, art. 333, art. 348 din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul 
Administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. - Se aprobă centralizatorul situație lucrări -iunie 2022-SL nr.5 ,SL nr.6 -ajustare recalculată -
regularizare sume pentru investiția „Modernizare drum comunal în comuna Poienarii de Muscel – DC 42 
cu lungimea de 1,88 km,  conform Anexei 1. 

Art. 2. - Se împuternicește primarul comunei pentru a semna actul - adițional prin care se modifică 
Contractul de execuție lucrări  nr. 2976/302/17.07.2020 încheiat cu S.C. CONTEH BARENGOTT S.R.L 
(lider ).- S.C. CAMINO CONSTRUCT SRL (  terț susținător ) prin determinarea prețului final al 
contractului  la 2.286.057,57 lei  (inclusiv T.V.A .) 

Art.3  - Anexa nr.1 face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

 Art. 4. - Prezenta hotărâre va fi afișată și publicată pe pagina de internet a primăriei comunei 
Poienarii de Muscel, pentru aducerea ei la cunoștință publică, comunicată persoanelor interesate, 
primarului și Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeș, pentru control legalitate.     

Dată astăzi  :13.12.2022 
  
  Preşedinte de şedinţă         Contrasemnează 
  Lucaciu Marius Ionuț                                                 Secretar general 
         Boboc Remus Eduard 
 Nr.consilieri prezenţi :12 
 Nr. Voturi  -   pentru  :12 
        -împotrivă :0 
        - abțineri :0 
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