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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea ajustarii prețurilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate 
din fonduri europene nerambursabile pentru contractul de achiziție publică nr. 86033/04.04.2019 

finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 conform prevederilor Ordonanței 
Guvernului nr. 64 din 9 mai 2022 - obiectiv de investitii „AMENAJAREA OBIECTIVULUI 

TURISTIC NATURAL DE UTILITATE PUBLICA – LACUL BELONA – ORASUL 
EFORIE”,  cod SMIS 118331 

 
Consiliul Local Eforie, 
Având în vedere: 

-Proiectul de hotărâre prezentat de Primarul Orasului Eforie, 
-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie, 
- Raportul de specialitatate al Serviciului Juridic și Contencios Administrativ, 
- Raportul de specialitate al Direcției Economice; 
-Avizul comisiei de specialitate a Consiliul Local al orașului Eforie, 
- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare in 
vigoare;  
- H.G. nr. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare in vigoare; 
- Ordonanta Guvernului nr.64/09.05.2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor 
generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile; 
- Ordinul MDLPA nr. 1586/10.08.2022 privind aprobarea metodologiei privind ajustarea 
preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe 
nerambursabile conform Ordonanței Guvernului nr. 64/2022; 
- Instructiunea nr. 50 din 01.08.2022 privind aplicarea prevederilor OUG nr.64/2022 privind 
ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe 
nerambursabile, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Contract de finantare nr. 314 din 08.08.2017 pentru obiectivul de investitii „Amenajarea 
obiectivului turistic natural de utilitate publica – Lacul Belona – Orasul Eforie” finantat prin 
PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa prioritara 7. Diversificarea 
economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de investitii 7.1 Sprijinirea 
unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte 
a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale 
aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale 
specifice , cod SMIS 1183311; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), precum și art. 139 alin. (3) 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

 
H O T Ă R Ă Ș T E 

 
Art. 1 – Se aproba ajustarea pretului contractului conform prevederilor Ordonanței 

Guvernului nr.64/09.05.2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul 
proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile prin incheierea unui act aditional  la 
contractul de achiziție publică nr. 86033/04.04.2019 pentru obiectivul de investitie 
„AMENAJAREA OBIECTIVULUI TURISTIC NATURAL DE UTILITATE PUBLICA – 
LACUL BELONA – ORASUL EFORIE”, cod SMIS 118331. 
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Art. 2 Valoarea restului de executat la data intrarii in vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 
64/09.05.2022 publicata in Monitorul Oficial nr. 472 din 11.05.2022, este de 7.234.839,14 lei fara 
TVA.  

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul orașului Eforie prin aparatul 
de specialitate 

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată autorităților, instituțiilor și persoanelor interesate 
prin grija secretarului general al orașului Eforie. 
 

Hotărârea a fost adoptată cu un numar de ....11.... voturi “pentru”, ...–.... voturi “împotriva”, 
din totalul de 17 consilieri în funcție. 
 

Eforie, 08.09.2022 
 
 

Nr. 206 
 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                           CONTRASEMNEAZA 
           CONSILIER                                                  SECRETAR GENERAL ORAS EFORIE 
ORBOCEA DANIEL-VICTOR                                        PREOTEASA GABRIEL 
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