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HOTĂRÂREA nr.67/31.10.2022 
privind aprobarea devizului general actualizat conform ajustărilor din OG 15/2021 si OUG 
47/2022 pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și dotare Dispensar Medical Uman, în sat 

Arieșeni, Comuna Arieșeni, Jud. Alba”. 
 
Consiliul local al Comunei Arieșeni, județul  Alba, întrunit în ședința publică ordinară în 31 
octombrie  2022 
  Luând în considerare: 
- Referatul de aprobare nr.6725/25.10.2022  întocmit de către primarul comunei Arieșeni din care 

rezultă necesitatea actualizării Devizului General privind actualizarea Devizului General al  obiectivului de 
investiții, “REABILITARE ȘI DOTARE DISPENSAR MEDICAL UMAN, ÎN SAT ARIESENI, COMUNA 
ARIEȘENI, JUD. ALBA”. 

- Contractului de finanțare numărul 3622 din 30.05.2018 cu Ministerul Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării si Administrației înregistrat la primăria comunei Arieseni cu numărul 2738 din 13.06.2018 pentru 
obiectivul de investiții: „Reabilitare și dotare dispensar medical uman, in sat Arieseni ,Comuna Arieșeni, Jud. 
Alba: 

- Actului adițional numărul 5371 din 02.12.2020 cu Ministerul Lucrărilor Publice , Dezvoltării si 
Administrației înregistrat la Primăria comunei Arieseni cu numărul 6075  din 16.12.2020 pentru obiectivul de 
investiții: „Reabilitare și dotare dispensar medical uman, in sat Arieseni ,Comuna Arieșeni, Jud. Alba”. 

- H.C.L nr. 20/2018  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a temei de proiectare 
aferente obiectivului de investiții „ REABILITARE ȘI DOTARE DISPENSAR MEDICAL UMAN, ÎN SAT 
ARIESENI, COMUNA ARIEȘENI, JUD. ALBA ", HCL prin care este aprobat și devizul general privind 
cheltuielile necesare realizării obiectivului menționat , deviz care ulterior a fost actualizat prin : 

- H.C.L nr. 87/ 2021 – privind aprobarea devizului general actualizat conform OG 15/2021 pentru obiectivul 
de investiții „ REABILITARE ȘI DOTARE DISPENSAR MEDICAL UMAN, ÎN SAT ARIESENI, COMUNA 
ARIEȘENI, JUD. ALBA " 

- Actul adițional nr. 3 la contractul de achiziție publică nr. 921/12.02.2021 privind realizarea obiectivul de 
investiții “REABILITARE ȘI DOTARE DISPENSAR MEDICAL UMAN, ÎN SAT ARIESENI, COMUNA 
ARIEȘENI, JUD. ALBA”, înregistrat sub numărul 3712/25.05.2022; 

- Raportul de specialitate nr. 6727/25.10.2022 al compartimentului Achiziții publice; 

- Prevederile art 44 alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind Finanțele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

-  Prevederile art. 10 alin. (5) din H.G nr 907/2016 privind  etapele de elaborare și conținutul – cadru 
al documentațiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare,  

- Prevederile  Ordonanței de urgență nr. 47 din 14 aprilie 2022 privind ajustarea prețurilor 
contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru  



 Ținând cont de avizul consultativ, favorabil, al comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3  din cadrul Consiliului local 
În temeiul art. 139 alin.(3) lit. a) , ale  art 196 alin (1) lit. a ,  coroborat cu cele  ale art.129 din 
Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ , 

 
HOTĂRĂȘTE 

 
Art.1 Se aprobă actualizarea Devizului general al obiectivului de investiții ” “REABILITARE 

ȘI DOTARE DISPENSAR MEDICAL UMAN, ÎN SAT ARIESENI, COMUNA ARIEȘENI, JUD. ALBA”  
la valoarea de 562.251,96  lei (inclusiv TVA)  din care C+M este de 306.597,37  lei (inclusiv TVA) conform 
Anexei nr. 1  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Arieșeni şi 
compartimentul Achiziții publice.              

        Art.3 Prin intermediul secretarului general al comunei prezenta hotărâre se comunică şi înaintează 
Instituției Prefectului județului Alba, domnului primar, compartimentului Achiziții publice, Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și a Administrației și se publică pe pagina de internet și la avizierul primăriei. 
         
Prezenta hotărâre a fost adoptată, prin vot deschis, cu un număr de 8 voturi „pentru”, 1 voturi ,,abțineri” și 0  
voturi ,, împotrivă”,   

   Număr consilieri locali în funcție : 11                       Număr consilieri locali prezenți : 9       
                     

contrasemnează pentru   legalitate, 
președinte ședință,                         pt. secretar general comună, 
consilier local                                                                                 inspector asistent 
Voicu MATEI                                                                     Ionel-Viorel BELEI 
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