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R O M Â N I A 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU  FRUMOS 

JUDEŢUL IAŞI 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

HOTĂRÂREA nr. 60 din 28.05.2019 

privind aprobarea actualizării prețului investiției cu denumirea  

„Modernizare strada Jora, oraș Târgu Frumos” 

 

 
Consiliul local al Oraşului Târgu Frumos, Judeţul Iaşi, 

Având în vedere: 

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri 

în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și 

completarea unor acte normative și prorogarea unor termene; 

- Instrucțiunea nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție 

publică/sectorială emisă de către Ministerul Finanțelor Publice – Agenția Națională pentru 

Achiziții Publice;   

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale; 

- Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019; 

- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos nr. 40 din data de 

23.04.2019 privind aprobarea Bugetului Local de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al 

Orașului Târgu Frumos și a Anexei curpinzând Programul de investiții publice pentru anul 

2019, precum și pentru aprobarea Bugetului Centralizat al activităților finanțate integral 

și/sau parțial din venituri proprii și/sau subvenții pentru anul 2019 și a Anexei cuprinzând 

Programul de Investiții Publice pentru anul 2019; 

- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos nr. 109 din 26.09.2018 

privind rectificarea Bugetului Local al Orașului Târgu Frumos, Trim III și IV, anul 2018 în 

vederea asigurării activității în cadrul administrației publice locale a Orașului Târgu 

Frumos, precum și actualizarea Listei de investiții Publice pentru anul 2018; 

- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos nr. 138 din 27.11.2018 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

„Modernizare strada Jora în Orașul Târgu Frumos, Județul Iași”; 

- Contractul de lucrări nr. 46269/12.11.2019 având ca obiect „Modernizare strada 

Jora, oraș Târgu Frumos” și Actul adițional nr. 1 la contractul de lucrări nr. 

46269/12.11.2018, înregistrat cu nr. 33631/25.04.2019;  

- Adresa nr. 84/20.02.2019, înregistrată la secretariatul primăriei Orașului Târgu 

Frumos cu nr. 29799/20.02.2019; 

- Expunerea de motive nr. 34892/21.05.2019; 

- Proiectul de hotărâre nr. 34893/21.05.2019; 
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- Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 34894/21.05.2019; 

- Avizul Comisiei economice, financiară și de disciplină din cadrul Consiliului 

Local al Orașului Târgu Frumos nr. 35329/28.05.2019; 

- Avizul Comisiei juridice, învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, 

culturală, culte, tineret și sport din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos nr. 

35269/28.05.2019; 

- Avizul Comisiei de amenajare a teritoriului, urbanism, protecție mediu, turism și 

agricultură din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos nr. 35314/28.05.2019;  

În temeiul art. 36 și al art. 45 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

      

Art. 1. Se aprobă actualizarea prețului lucrărilor corespunzătoare obiectivului de 

investiții cu denumirea „Modernizare strada Jora, oraș Târgu Frumos” de la 804.176,58 

lei, TVA inclus, la 811.028,04 lei, TVA inclus, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 

114/2018, sens în care se va încheia act adițional la contractul de lucrări. 

Art. 2.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Primarul orașului, 

prin aparatul de specialitate. 

       Art.3.   Secretarul Orașului Târgu  Frumos va comunica prezenta hotărâre: 

- Instituției Prefectului Județul Iași 

- Primarului Orașului Târgu Frumos, 

- Serviciului economic, 

- Serviciului Tehnic, Urbanism și Amenajarea Teritoriului 

- Compartimentului Achiziții publice, 

și o va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul și/sau pe site-ul instituției.  

 

  Președinte de ședință,                   Avizează pentru legalitate, 

        Consilier local                                               Secretar 

               Mihai Condurache                      Spulber Felicia – Elena  

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința publică ordinară din data de 28.05.2019, cu un număr de 16 

voturi „pentru”, 0 „abțineri” și 0 voturi „împotrivă” exprimate de un număr de 16 consilieri locali prezenți la 

ședință din cei 17 consilieri locali în funcție. 

 


