
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 
CONSILIUL LOCAL AL 
CO MUNEI MOROENI 

H O TĂR ÂR E 
privind aprobarea indicatorilor economici actualizaţi şi a Devizului General actualizat, conform O.G. 
nr. 15/2021, aferente obiectivului de investiţii ,,Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Şcoala 

Gimnazială„ Ion Ciorănescu" din comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa" 

Consiliul Local al Comunei Moroeni, judeţul Dâmboviţa, întrunit în şedinţa extraordinară, 
cu convocare de îndată, astăzi, 14.10.2021; 

A vând în vedere: 
-Adresa având numărul de înregistrare 2.453 din 9.09.2021 şi asumată de către U.A.T. -

Comuna Moroeni, cu numărul de înregistrare 10.776 din 13.09.2021, înaintată de către S.C. SCADT 
S.A. SLATINA - în calitate de executant, ca urmare a atribuirii contractului de achiziţie publică de 
lucrări nr. 6.551 din 5.06.2019, având ca obiect Proiectare şi execuţie privind realizarea obiectivului 
de investiţii „Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Şcoala Gimnazială „Ion Ciorănescu", din 
comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa", prin care propune spre analiza beneficiarului, invocând 
prevederile art. 2 alin. (10) din O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare, 
necesitatea ajustării valorilor aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul rămas de executat, 
prin aplicarea formulei şi a celorlalte prevederi ale Ordonanţei, conform centralizatorului ataşat -
Anexa 1 - comunicată prin adresa nr. 2.661 din 28.09.2021, înregistrată la Primăria Comunei 
Moroeni cu nr. 11.565 din 28.09.2021 - documente care au stat la baza întocmirii Actului Adiţional 

înregistrat la nr. 11.818 din 1.10.2021, conform O.G. nr. 15/2021; 
-Referatul de aprobare al primarului comunei Moroeni, ca instrument de prezentare şi

motivare al proiectului propus spre analiză şi dezbatere, înregistrat la nr. 11.566 din 28.09.2021, 
privind oportunitatea iniţierii proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici 
actualizaţi şi a Devizului General actualizat, conform O.G. nr. 15/2021, aferente obiectivului de 
investiţii „Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Şcoala Gimnazială „Ion Ciomescu" din 
comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa"; 

-Raportul de specialiate întocmit de către doamna Cristina Tronam - consilier achiziţii
publice, în cadrul Compartimentului Achiziţii publice din aparatul de specialitate al primarului 
comunei Moroeni, înregistrat la nr. 11.567 din 28.09.2021, privind proiectul de hotărâre iniţiat de 
primarul comunei Moroeni; 

-Adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei nr. 104.487 din
1.09.2021, înregistrată la nr. 10.394din 2.09.2021, privind apariţia O.G. nr. 15/2021 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare; 

-Prevederile O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;
-Prevederile art. 10 alin. (4) lit. d) din H.G. nr. 907/2016 privind privind etapele de elaborare

şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico�economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice; 

-Prevederile art. 5, 6 si 7 din O.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de
dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Prevederile art. 221 alin. (1 ), lit. e) si alin. (7) din Legea nr. 98/2016 a achiziţiior publice,
cu modificările şi completările ulterioare; 

-Instrucţiunile nr. 1/2021, emise de preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,
privind modificarea contractului de achiziţie publică/contractului de achiziţie sectorială/acordului
cadru; 

-Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273 din 2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare; 

-Contractul de finanţare pentru Programul naţional de dezvoltare locală, înregistrat sub nr.
13.504 din 9.11.2017, încheiat între M.D.R.A.P. şi U.A.T - Comuna Moroeni şi Actul Adiţional 
înregistrat sub nr. 15.978 din 15.12.2020; 

-Contractul (PT + Execuţie) nr. 6.551 din 5.06.2019, pentru obiectivul de investiţii
„Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Şcoala Gimnazială „Ion Ciorănescu", din comuna 
Moroeni, judeţul Dâmboviţa" şi actele adiţionale aferente; 




















































