
 

HOTĂRÂREA 

 privind constituirea rezervei de implementare a obiectivului de investitie “ Construire si dotare 

Gradinita cu program prelungit in comuna Buturugeni,judetul Giurgiu “ conform OUG 64/2022 

 

CONSILIUL LOCAL BUTURUGENI 

Avand in vedere: 

-referatul de aprobare al primarului nr.3830/15.07.2022 

-raportul compartimentului de specialitate nr.3831/15.07.2022 

-avizul comisiei de specialitate nr.3943/22.07.2022 

-adresa nr.737/03.06.2022 a SC Matmar Impex SRL,inregistrata cu nr.3201/06.06.2022 

referitoare la contractul nr.2802/14.05.2021 pentru obiectivul de investitii “ Construire si dotare 

Gradinita cu program prelungit in comuna Buturugeni,judetul Giurgiu “ 

-contractul 2802/14.05.2021 dintre Comuna Buturugeni si Sc Matmar Impex SRL pentru 

executare a obiectivului de investitii “ Construire si dotare Gradinita cu program prelungit in 

comuna Buturugeni,judetul Giurgiu “cu actele aditionale nr. 1 si 2, 

-Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare 

-Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile art.9 aliniatul 1,aliniatul 3 din 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, 

In temeiul art.196 aliniatul 1 litera a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

 

 

H O T Ă R Â R E :  

 

Art 1. (1)-Se aproba constituirea rezervei de implementare pentru reechilibrarea contractului de 

executie lucrari nr.2802/14.05.2021 dintre Comuna Buturugeni si SC Matmar Impex SRL in 

procent de 23 % din valoarea restului de executat al contractului. 

         (2) Restul de executat al contractului de executie de lucrari nr.2802/14.05.2021 este de 

1.123.260,60 lei fara TVA. 

        (3) Rezerva de implementare prin aplicarea procentului de 23 % la valoarea restului de 

executat al contractului de lucrari nr.2802/14.05.2021 este de 258.349,94 lei fara TVA. 

       (4) Rezerva de implementare pentru acoperirea ajustarilor de pret aferente cheltuielilor 

eligibile din contractul de lucrari 2802/14.05.2021, este in valoare de 139.639,06 lei fara TVA 

      (5) Rezerva de implementare pentru acoperirea ajustarilor de pret aferente cheltuielilor 

neeligibile din contractul de lucrari 2802/14.05.2021, este in valoare de 118.710,88 lei fara TVA. 

Art.2-Se aproba actul aditional nr.3 la contractul de executie de lucrari nr.2802/14.05.2021 pentru 

obiectivul de investitii,finantat din fonduri externe nerambursabile  “Construire si dotare Gradinita 

cu program prelungit,in comuna Buturugeni,judetul Giurgiu”,conform anexei nr.1. 



Art.3-Prevederile prezentei hotariri vor fi aduse la  indeplinire de catre primar si vor fi comunicate 

institutiilor abilitate, de catre secretarul general u.a.t. 

 

 

 

 

                                                                                       Contrasemneaza, 

             PRESEDINTE DE SEDINTA                           SECRETAR GENERAL UAT 
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