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ROMÂNIA              
JUD. SATU MARE             
ORAŞUL TĂŞNAD         
CONSILIUL LOCAL                       

HOTĂRÂREA Nr. 104 
din data de 30 iunie 2022 

 

privind aprobarea actualizării prețului contractului de achiziție publică de proiectare și 
execuție lucrări nr. 14083 din 23.03.2022 încheiat între Orașul Tășnad și  Asocierea formată 

din S.C. Well Plast S.R.L, S.C. Lukacom Invest S.R.L. având ca și subcontractant pe S.C. 
Dance Electric S.R.L având ca obiect „Reabilitare și modernizare parc central fără 

modificarea funcționalității privind amenajare parc” 
 
 Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință ordinară, în data 
de 30 iunie 2022; 
 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, înregistrat sub nr. 
23139/28.06.2022; 

Analizând Referatul nr. 23045/28.06.2022 al Compartimentului Proiecte din cadrul 
aparatului de specialitate al  Primarului Oraşului Tăşnad; 

Având în vedere Raportul Serviciului Financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate 
al Primarului Oraşului Tăşnad înregistrat sub nr. 23141/28.06.2022 şi Avizul Comisiei pentru 
buget, finanțe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii, comerț din cadrul 
Consiliului Local al Orașului Tășnad, înregistrat sub nr. 88/30.05.2022; 

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 47/2022 privind ajustarea 
preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de 
concesiune/acordurilor-cadru; 
 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și (2) lit. b) și alin. (4) lit. d), precum și ale art. 139 
alin. (3) lit. g) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1 – Se aprobă actualizarea prețului contractului de achiziție publică de proiectare și 
execuție lucrări nr. 14083 din 23.03.2022 încheiat între Orașul Tășnad și  Asocierea formată din 
S.C. Well Plast S.R.L, S.C. Lukacom Invest S.R.L. având ca și subcontractant pe S.C. Dance 
Electric S.R.L având ca obiect „Reabilitare și modernizare parc central fără modificarea 
funcționalității privind amenajare parc” conform formulei prevăzute la art. 3 alin. (4) din Ordonanța 
de Urgență nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor 
sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru. 
 Art. 2 – Restul de executat la data intrării în vigoare a OUG 47/2022 pentru care se aplică 
actualizarea prețului este de 1.118.950,30 de lei fără TVA la care se adaugă cota legală de TVA în 
suma de 212.600,50 lei.  

Art. 3 – Determinarea preţului final al contractului se realizează după depunerea ultimei 
solicitări de plată, în baza situaţiei centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în 
baza contractului, inclusiv în baza actelor adiţionale la acesta, însuşită de executant, diriginte de 
şantier şi/sau inginer/supervizor/consultant, după caz, şi aprobată de autoritatea/entitatea 
contractantă, prin încheierea unui act adiţional la contract. 
 Art. 4 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Orașului 
Tăşnad. 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER LOCAL 

EC. VASILE MITRAȘCA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 



 
 

         


