
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
COMUNA PUCHENII MARI 

HOTĂRÂRE 

privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investitii 
,,EXTINDERE, REABIUTARE, DEMOLARE Sf DOTARE SCOALA PIETROSANI, COM. 

PUCHENII MARI, JUD. PRAHOVA" 

Având În vedere: 

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea preţurilor şi a 
valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe 
nerambursabile; 
Ordinul 1586/10.08.2022 privind aprobarea metodologiei de ajustare a preţurilor 
şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe 
nerambursabile, conform OUG 64/2022 şi pentru modificarea Anexei la "Ghidul 
Solicitantului, condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului 
Operaţional Regional 20142020" aprobată prin ordinului ministrului dezvoltării 
regionale şi administraţiei publice nr. 1021/2015, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
Metodologia privind ajustarea preţurilor şi a devizelor generale în cadrul 
proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, conform Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr 64/ 2022; 

luând act de: 
- Referatul de aprobare al primarului Comunei Puchenii Mari nr.11487/7.11.2022 

şi raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr .11488/7 .11. 2022 
privind actualizarea devizului general aferent proiectului „EXTINDERE, 
REABILITARE, DEMOLARE SI DOTARE SCOALA PIETROSANI, COM. PUCHENII 
MARI, JUD. PRAHOVA" 

- Avizele comisiilor de specialitate; 
- MEMORIU JUSTIFICA TIV privind ajustarea preturilor contractelor de lucrari si 

dotari, întocmit de societatea ARTOPIC WORKSHOP SRL in luna octombrie 
2022; 

În temeiul prevederilor art. 129 , alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

Consiliul Local al Comunei Puchenii Mari adoptă prezenta hotărâre 







,,,,...__ 

Catre: 
Proiect: 

Referitor: 

UAT Comuna Puchenii Mari 
EXTINDERE, REABILITARE SI DOTARE SCOALA GENERALA IN SAT 
PIETROSANI, COM PUCHENII MARI, JUD. PRAHOVA 
Ajustarea Devizul General conform OG 6412022 

MEMORIU JUSTIFICA TIV 
Privind ajustarea preturilor contractelor de lucrari si dotari 

Prin intrarea în vigoare a OG 64/2022, beneficiarii au posibilitatea actualizarii costurilor 

investiţiilor de bază pentru proiectele de infrastructură, respectiv valoarea estimată a investiţiei din 

devizele generale pentru contractele de lucrări si produse a căror procedură de atribuire nu a început 
sau pentru cele ale căror proceduri de atribuire sunt reluate, cu indicii de cost În constrocţii total, 

utilizând ca referinţă luna ianuarie a anului 2022 (conform prevederilor art. 1, alin (3) din OUG 

64/ 2022) pentru contractul de lucrari, respectiv cu Indicii valorii unita,re - totali, la import, medii 

anuali, publicaţi de Institutul Naţional de Statistică in „Indicii valorii unitare în comerţul 

intemational" ( conform prevederilor art. I, alin ( 4) din OUG 64/ 2022) pentru contractul de dotari. 

In vederea actualizarii costului estimativ a investi�ei aferent contractului de lucrări/ dotari, 

proiectantul a aplicat prevederile OG 64/ 2022 astfel: 

• au fost identificate liniile din Devizul general (ultimul aprobat în cadrul contractului de 

finantare) ce fac parte din contractul de lucrari si cel de dotari pentru care nu au fost demarate 

procedurile de atribuire si care pot fi ajustate conform OG 64/ 2022. Conform anexelor 

Contractului de finantare nr. 6643/09.02.2021 (pag 136-138) ultimul deviz general a fost 

elaborat in 2018 (a se vedea atasat) si are urmatoarele valori pentru categoriile de lucrari si 

produse/ dotari: 
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