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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 1 din 09.01.2023 

privind actualizarea Devizului General aferent obiectivului de investiții 
„Reabilitarea sistemului de iluminat public în Municipiul Câmpulung” 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, județul Argeș întrunit în şedinţă 
extraordinară (convocarea de îndată) în data de 11 ianuarie 2023; 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Câmpulung nr. 454 din 

06.01.2023 prin care se supune spre aprobare actualizarea Devizului General aferent 
obiectivului de investiții „Reabilitarea sistemului de iluminat public în Municipiul 
Câmpulung”; 

- Raportul de specialitate comun al Direcției Economice și Fiscale și Serviciului de 
Dezvoltare Urbană nr. 455 din 06.01.2023 prin care se propune spre aprobare 
actualizarea Devizului General aferent obiectivului de investiții „Reabilitarea 
sistemului de iluminat public în Municipiul Câmpulung”;  

- Prevederile din Hotărârea Guvernului nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare și 
conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / 
proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificările și completările 
ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 142 din 17.10.2018 privind documentației de 
avizare a lucrărilor de intervenție „Reabilitarea sistemului de iluminat public în 
Municipiul Câmpulung” și a indicatorilor tehnico-economici;  

- Hotărârea Consiliului Local nr. 143 din 17.10.2018 privind aprobarea proiectului 
„Reabilitarea sistemului de iluminat public în Municipiul Câmpulung”, a valorii și 
a cheltuielilor legate de proiect; 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 113 / 31.10.2019 pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului Local nr. 142 din 17.10.2018 privind aprobarea documentației de 
avizare a lucrărilor de intervenție „Reabilitarea sistemului de iluminat public în 
Municipiul Câmpulung” și a indicatorilor tehnico-economici; 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 273 din 14.12.2022 actualizarea Devizului General 
aferent obiectivului de investiții „Reabilitarea sistemului de iluminat public în 
Municipiul Câmpulung”, actualizare aferentă proiectului tehnic;  

- Contractul de finanțare nr. 6136 / 24.10.2020 încheiat pentru finanțarea obiectivului 
"Reabilitarea sistemului de iluminat public în Municipiul Câmpulung";  

- Ordonanţă de Urgenţă  Nr. 64 / 2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor 
generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, cu 
modificările și completările ulterioare;  

- Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b și alin. (4) lit. d din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
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- avizul comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local;  
         În temeiul art. 136 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

Primarul Municipiului Câmpulung  
PROPUNE : 

 
Art. 1. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de Reabilitarea 

sistemului de iluminat public în Municipiul Câmpulung” astfel : 
 

Descriere Valoare lei fără TVA Lei TVA Valoare lei cu TVA 

Valoare totală investiție 5.443.758,30 1.034.314,07 6.478.072,37 

din care: C + M  5.138.864,02 976.384,16 6.115.248,16 

  
Art. 2. – Se aprobă Devizul General pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea 

sistemului de iluminat public în Municipiul Câmpulung” actualizat, deviz prevăzut în 
Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 
Art. 3. – Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează primarul municipiului 

Câmpulung prin aparatul de specialitate.  
 
Art. 4. – Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducerea ei la cunoştinţă 

publică şi va fi comunicată în termen legal Instituţiei Prefectului – Judeţul Argeş,  
Primarului Municipiului Câmpulung, Direcției Economice și Fiscale și Serviciului de 
Dezvoltare Urbană. 

 
Municipiul Câmpulung, 09.01.2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avizat pentru legalitate, 
Secretar general, 
Ramona SIMION 

Inițiator,  
Primar  

Elena – Valerica LASCONI  
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Nr. 455/06.01.2023 

 
 
 

RAPORT de SPECIALITATE 
privind actualizarea Devizului General aferent obiectivului de investiții 
„Reabilitarea sistemului de iluminat public în Municipiul Câmpulung”  

 
 

Municipiul Câmpulung are în implementare proiectul „Reabilitarea sistemului de 
iluminat public în Municipiul Câmpulung”, cod SMIS 127042 în cadrul contractului de 
finanțare nr. 6136/24.10.2020, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-
2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, 
Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 
energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în 
clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat Pubic.  

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 113/31.10.2019 s-au aprobat Documentația de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenție, Devizul General și indicatorii tehnico-economici pentru 
obiectivul de investitii „Reabilitare sistemului de iluminat public în Municipiul Câmpulung”.  

În urma atribuirii contractului de proiectare și execuție lucrări nr. 
8554/170322/TKR/TM/ICM/196656 încheiat cu ORANGE ROMANIA COMMUNICATION SA a fost 
elaborată documentația la faza DTAC+PT+ DE, documentație verificată de verificatorl tehnic 
contractat în cadrul proiectului.  

Conform ghidului specific priorității de investitii „3.1 - Sprijinirea eficienței 
energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile 
în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, ADR Sud 
Muntenia a transmis avizul pentru documentația tehnică, aviz care prevede că Proiectul 
tehnic pentru “Reabilitarea sistemului de iluminat public în Municipiul Câmpulung”, este 
elaborat în conformitate cu prevederile HG 907/2016. 

Devizul General aferent Proiectului tehnic avizat de ADR Sud Muntenia a fost aprobat 
prin hotărârea Consiliului Local nr. 273/14.12.2022. 

Conform unui raport publicat de Institutul National de Statistica, domeniile cu un 
impact negativ major, generat de criza COVID-19 sunt multiple, cu efect direct asupra 
industriilor implicate direct sau conex în implementarea contractului sus menționat. 

Raportul definește cele mai afectate industrii: 
Între subsectoarele industriei prelucrătoare cele mai afectate de incertitudinea privind 

evoluția volumului de activitate la data realizării cercetării statistice sunt: 
• Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor, 
• Fabricarea altor mijloace de transport, 
• Fabricarea echipamentelor electrice 

• Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și 
instalații, 
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• Industria metalurgică 
           Fără îndoială, industria metalurgică, furnizoare de stâlpi, console și armături metalice 
în cadrul acestui contract, cât și industria de fabricare a echipamentelor electrice, 
responsabilă cu furnizarea aparatelor de iluminat, a sistemelor de telegestiune, cât și a 
aparatajului electric specific, sunt puternic afectate de această criză.  
            Raportându-ne la același raport al INS, sectorul construcțiilor se remarcă printr-o 
incertitudine a evoluției, un procent de 61.4% dintre operatorii economici estimând o 
restrângere a volumului de activitate în perioada următoare. 
             Relevant în analiza impactului crizei COVID-19 este și sectorul bancar. Raportul anual 
al Băncii Naționale a României remarcă faptul că: Redresarea activității globaleîn cursul 
anului 2021 a fost marcată de funcționarea defectuoasă a lanțurilor globale de aprovizionare, 
punând presiune asupra producției de bunuri. În zona euro, creșterea reală a PIB în 2021 a fost 
susținută în principal de o revenire a serviciilor, odată cu avansul imunizării și relaxarea 
restricțiilor, în timp ce industria și construcțiile au contribuit într-o măsură mai mică față de 
anul precedent, mai ales în a doua parte a anului, reflectând accesul limitat la materii prime, 
echipamente și bunuri intermediare (Sursa: BNR) 

Mai mult, este important de ținut cont de faptul că, criza pandemică generată de 
COVID- 19 a fost dublată de evoluția conflictului din Ucraina, cu un impact major asupra 
economiei românești în sensul: 

- Creșterii costurilor cu energia electrică; 
- Creșterii timpilor si costurilor de aprovizionare cu materiale și subansamble din import; 
- Majorarea costurilor materiilor prime, in contextul penuriei acestora; 
- Creșterea costurilor de transport maritim, aerian și rutier 

Prețurile mai mari ale mărfurilor au intensificat amenințarea unei inflații ridicate și de 
lungă durată, care cresc riscul unei stagflații sau tulburări sociale. Având în vedere faptul că 
statul agresor, Rusia, este supus, pe bună dreptate, unor embargouri drastice, acest fapt 
generează un efect de bumerang asupra statelor Uniunii Europene, implicit asupra României, 
Rusia fiind al treilea producător mondial de petrol, al doilea producător de gaze naturale și un 
producător de top 5 de aluminiu și oțel. Toate aceste materiale și materii prime sunt folosite 
în procesul de fabricație al echipamentelor destinate implementării acestui contract. 

Prin intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a 
valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, 
beneficiarii au posibilitatea actualizării costurilor investițiilor de bază pentru proiectele de 
infrastructură, respectiv valoarea estimată a investiției din devizele generale pentru 
contractele de lucrări și produse a căror procedură nu a început, cu indicii de cost în 
construcții total, utilizând ca referință luna ianuarie 2022 (conform prevederilorart. 1, alin 
(3) din OUG nr. 64/2022) pentru contractele de lucrări.  

Dat fiind că, contractul al cărui preț se dorește a fi actualizat este un contract de lucrări, 
formula de ajustare aplicabilă este cea reglementată de prevederile art. 17 alin. (8) a.1 din OUG 
64/2022, astfel: 
 

Vapl = Vm x [(%av + %p) + (1 - %av - %p) x ICCmr/ ICCmlr ] + (Vpl - Vm) + (1 - %cpm) x 
{(Vpl - Vm) x [(%av + %p) + (1 - %av - %p) x ICCr/ICCplr] - (Vpl - Vm)} 
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Vapl - valoarea actualizată a plăţii solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de 
plată;  
Vpl - valoarea plăţii solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată; 
Vm - valoarea aferentă cheltuielilor cu materialele din valoarea plăţii solicitată de către 
contractant ladata depunerii solicitării de plată; 
ICCmr - indicele de cost în construcţii pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul 
Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi 
a lunii "n"; 
ICCmlr - indicele de cost în construcţii pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul 
Naţional de Statistică, în luna de referinţă; 
ICCr - indicele de cost în construcţii total, publicat de Institutul Naţional de Statistică în 
Buletinul Statistic de Preţuri, la tabelul 15, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n"; 
ICCplr - indicele de cost în construcţii total, prognozat de Comisia Naţională de Strategie şi 
Prognoză, valabil în luna de referinţă, pentru data cu 60 zile înainte de ultima zi a lunii "n", 
potrivit anexei nr. 4; 
%av - procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuării plăţii; 
%p - procentul de profit cuprins în solicitările la plată, în situaţia în care acesta nu există sau nu 
poatefi identificat se va considera 3% din valoarea situaţiei de plată; 
%cpm - coeficient de pondere al materialelor utilizat în calculul indicelui de cost în construcţii, 
total, publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, la tabelul 15A, 
determinatîn funcţie de tipul de construcţie; 
luna "n" - luna depunerii solicitării de plată. 
Luna de referinţă reprezintă luna anterioară faţă de data - limită de depunere a ofertelor pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului - cadru. Dacă nu a existat un asemenea 
termen, luna de referinţă va fi cu 30 de zile înainte de data semnării contractului. 
Pentru contractele de achiziţie pentru care luna de referinţă este anterioară lunii ianuarie 2021, 
luna de referinţă va fi asimilată lunii ianuarie 2021. 
În situaţia în care indicele de cost în construcţii total, ICCr, sau indicele de cost în construcţii 
pentru costul materialelor ICCmr nu este disponibil şi definitiv, se vor folosi ultimii indici 
disponibili, iar ajustarea va fi recalculată, pentru diferenţă, în următoarea situaţie de plată, atunci 
când indicii de cost în construcţii totali şi indicele de cost în construcţii pentru costul materialelor 
vor fi publicaţi şi definitivi. În situaţia în care raportul dintre indicii de cost în construcţii totali, 
realizaţi, respectiv prognozaţi, aplicaţi, este subunitar, se va înlocui indicele de cost în 
construcţii total, prognozat, cu indicele de cost în construcţii total, realizat şi se aplică acest 
raport pentru ajustarea sumelor solicitate la plată. ICCplr va avea valoarea indicelui de cost în 
construcţii total, realizat, publicat de Institutul Naţional de Statistică, în luna de referinţă. 

 
Vpl 3.808.570,00
Vm 3.079.705,47
p 3%

 

Formula de calcul a ajustării valorii solicitării de plată: 

Vapl=Vm*[(%av+%p)+(1-%av-%p)*ICCMr/ICCMlr]+(Vpl-Vm)+(1-%cpm)*{(Vpl- Vm)* 
[(%av+%p)+(1-%av-%p) *ICCr/ICCplr]-(Vpl-Vm)} 
unde, 
Vapl-valoarea actualizata a platii solicitate 
Vm (valoarea aferenta materialelor din valoarea platii solicitate) = 3.079.705,47Vpl 
(valoare platii solicitate) = 3.808.570,00 
%av (procentul de avans) = 0.00 % 
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%p (procentul de profit) = 3.00 % 
%cpm (pondere materiale functie de tipul de constructie) = 47.21 
%Indicii de cost in constructii pentru costul materialelor: 
ICCMlr = 127.00 (Apr 2021 = luna de referinta) 
ICCMr = 179.90 (Dec 2022 = 60 zile inainte de ultima zi a lunii solicitarii la plata)Indicii de 

cost in constructii total: 
ICCplr = 146.30 (Apr 2021 = luna de referinta) 
ICCr = 180.00 (Dec 2022 = 60 zile inainte de ultima zi a lunii solicitarii la plata) 

Vapl = 3,079,705.47 * [(0.00+0.03)+(1-0.00-0.03)*179.90/127.00] + (3,808,570.00-3,079,705.47) + 
(1-0.4721)* {(3,808,570.00-3,079,705.47)*[(0.00+0.03)+(1-0.00-0.03)*180.00 /146.30] - 
(3,808,570.00-3,079,705.47)} 

= 3,079,705.47 * 1.40403937007874 + 728,864.52 * (0.4721+0.5279*1.22343814080656)  
          = 5,138,864.02 

 
Cresterea față de restul de executat conform ofertei este 34,92 %. 

 
Până la acest moment, valoarea contractului nu a suportat modificări conform art. 

221 alin.(1) lit.b) și c) din Legea nr.98/2016. 
Valoarea rezervei de implementare pentru reechilibrarea contractului este de 

1,330,294.02 lei fără TVA, respectiv 1,583,049.88 lei cu TVA, și reprezintă 34,92% din prețul 
inițial al contractului.  

Rezerva de implementare pentru reechilibrarea contractelor se constituie, iniţial, 
în  procent de 23% din valoarea restului de executat a contractului de achiziţie şi poate fi 
utilizată numai pentru plata diferenţelor de preţ aferente ajustării preţului contractelor 
de achiziţie, fără a depăşi pragurile stabilite la art. 8 şi 18 din OUG nr.64/2022. 
 

Având în vedere:  
 HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 
publice; 

 Contractul de finanțare nr. 6136/24.10.2020 privind implementarea proiectului 
„Reabilitare sistemului de iluminat public în Municipiul Câmpulung”, cod SMIS 127042; 

 art. 17 alin. (8) a.1 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ; 

 Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de 
proiecte POR 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu 
emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, 
a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, 
Operațiunea C – Iluminat Pubic;  

 Legea 273/2006 Legea finanțelor publice Locale cu modificările și completările ulterioare; 
precum și necesitatea aprobării în regim de urgență a Devizului actualizat pentru 
derularea în continuare a implementării proiectului, având în vedere că durata 
contractului de finanțare se închiere la finele lunii februarie 2023, supunem spre 
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aprobare Consiliului Local al Municipiului Câmpulung:  
- Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de Reabilitarea sistemului de 

iluminat public în Municipiul Câmpulung”: 
-  

Descriere Valoare lei fără TVA Lei TVA Valoare lei cu TVA 

Valoare totală investiție 5.443.758,30 1.034.314,07 6.478.072,37 

din care: C + M  5.138.864,02 976.384,16 6.115.248,16 

 
- Devizul General pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea sistemului de iluminat 

public în Municipiul Câmpulung” actualizat, conform Anexei nr. 1  
      
 
 

Direcția Economică și Fiscală, 
Director executiv, 

Violeta IARCA 
 
 
Comp. Proiecte și Fonduri Europene                                   Șef Serviciu Dezvoltare Urbană 
     Iuliana Ungureanu         Daniela Buzescu 
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Nr. 454/06.01.2023 
 
 

 
REFERAT de APROBARE   

privind actualizarea Devizului General aferent obiectivului de investiții 
„Reabilitarea sistemului de iluminat public în Municipiul Câmpulung”  

 
 

Municipiul Câmpulung are în implementare proiectul „Reabilitarea sistemului de 
iluminat public în Municipiul Câmpulung”, cod SMIS 127042 în cadrul contractului de 
finanțare nr. 6136/24.10.2020, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-
2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, 
Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 
energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în 
clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat Pubic.  

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 113/31.10.2019 s-au aprobat Documentația de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenție, Devizul General și indicatorii tehnico-economici pentru 
obiectivul de investitii „Reabilitare sistemului de iluminat public în Municipiul Câmpulung”.  

În urma atribuirii contractului de proiectare și execuție lucrări nr. 
8554/170322/TKR/TM/ICM/196656 încheiat cu ORANGE ROMANIA COMMUNICATION SA a fost 
elaborată documentația la faza DTAC+PT+ DE, documentație verificată de verificatorl tehnic 
contractat în cadrul proiectului.  

Conform ghidului specific priorității de investitii „3.1 - Sprijinirea eficienței 
energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile 
în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, ADR Sud 
Muntenia a transmis avizul pentru documentația tehnică, aviz care prevede că Proiectul 
tehnic pentru “Reabilitarea sistemului de iluminat public în Municipiul Câmpulung”, este 
elaborat în conformitate cu prevederile HG 907/2016.  

Devizul General aferent Proiectului tehnic avizat de ADR Sud Muntenia a fost aprobat 
prin hotărârea Consiliului Local nr. 273/14.12.2022. 

Conform unui raport publicat de Institutul National de Statistica, domeniile cu un 
impact negativ major, generat de criza COVID-19 sunt multiple, cu efect direct asupra 
industriilor implicate direct sau conex în implementarea contractului sus menționat. 
           Fără îndoială, industria metalurgică, furnizoare de stâlpi, console și armături metalice 
în cadrul acestui contract, cât și industria de fabricare a echipamentelor electrice, 
responsabilă cu furnizarea aparatelor de iluminat, a sistemelor de telegestiune, cât și a 
aparatajului electric specific, sunt puternic afectate de această criză.  
            Raportându-ne la același raport al INS, sectorul construcțiilor se remarcă printr-o 
incertitudine a evoluției, un procent de 61.4% dintre operatorii economici estimând o 
restrângere a volumului de activitate în perioada următoare. 
             Relevant în analiza impactului crizei COVID-19 este și sectorul bancar. Raportul anual 
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al Băncii Naționale a României remarcă faptul că: Redresarea activității globaleîn cursul 
anului 2021 a fost marcată de funcționarea defectuoasă a lanțurilor globale de aprovizionare, 
punând presiune asupra producției de bunuri. În zona euro, creșterea reală a PIB în 2021 a fost 
susținută în principal de o revenire a serviciilor, odată cu avansul imunizării și relaxarea 
restricțiilor, în timp ce industria și construcțiile au contribuit într-o măsură mai mică față de 
anul precedent, mai ales în a doua parte a anului, reflectând accesul limitat la materii prime, 
echipamente și bunuri intermediare (Sursa: BNR) 

Mai mult, este important de ținut cont de faptul că, criza pandemică generată de 
COVID- 19 a fost dublată de evoluția conflictului din Ucraina, cu un impact major asupra 
economiei românești în sensul: 

- Creșterii costurilor cu energia electrică; 
- Creșterii timpilor si costurilor de aprovizionare cu materiale și subansamble din import; 
- Majorarea costurilor materiilor prime, in contextul penuriei acestora; 
- Creșterea costurilor de transport maritim, aerian și rutier 

Prețurile mai mari ale mărfurilor au intensificat amenințarea unei inflații ridicate și de 
lungă durată, care cresc riscul unei stagflații sau tulburări sociale. Având în vedere faptul că 
statul agresor, Rusia, este supus, pe bună dreptate, unor embargouri drastice, acest fapt 
generează un efect de bumerang asupra statelor Uniunii Europene, implicit asupra României, 
Rusia fiind al treilea producător mondial de petrol, al doilea producător de gaze naturale și un 
producător de top 5 de aluminiu și oțel. Toate aceste materiale și materii prime sunt folosite 
în procesul de fabricație al echipamentelor destinate implementării acestui contract. 

Prin intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a 
valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, 
beneficiarii au posibilitatea actualizării costurilor investițiilor de bază pentru proiectele de 
infrastructură, respectiv valoarea estimată a investiției din devizele generale pentru 
contractele de lucrări și produse a căror procedură nu a început, cu indicii de cost în 
construcții total, utilizând ca referință luna ianuarie 2022 (conform prevederilorart. 1, alin 
(3) din OUG nr. 64/2022) pentru contractele de lucrări.  

Dat fiind că, contractul al cărui preț se dorește a fi actualizat este un contract de lucrări, 
formula de ajustare aplicabilă este cea reglementată de prevederile art. 17 alin. (8) a.1 din OUG 
64/2022, astfel: 
 

Vapl = Vm x [(%av + %p) + (1 - %av - %p) x ICCmr/ ICCmlr ] + (Vpl - Vm) + (1 - %cpm) x {(Vpl - 
Vm) x [(%av + %p) + (1 - %av - %p) x ICCr/ICCplr] - (Vpl - Vm)} 
unde: 

 
Vpl 3.808.570,00
Vm 3.079.705,47
p 3%

 
Formula de calcul a ajustării valorii solicitării de plată: 

Vapl=Vm*[(%av+%p)+(1-%av-%p)*ICCMr/ICCMlr]+(Vpl-Vm)+(1-%cpm)*{(Vpl-Vm)* [(%av+%p)+(1-%av-%p) 
*ICCr/ICCplr]-(Vpl-Vm)} 
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Vapl-valoarea actualizata a platii solicitate 
Vm (valoarea aferenta materialelor din valoarea platii solicitate) = 3.079.705,47Vpl (valoare platii 
solicitate) = 3.808.570,00 

%av (procentul de avans) = 0.00 % 
%p (procentul de profit) = 3.00 % 
%cpm (pondere materiale functie de tipul de constructie) = 47.21 
%Indicii de cost in constructii pentru costul materialelor: 
ICCMlr = 127.00 (Apr 2021 = luna de referinta) 
ICCMr = 179.90 (Dec 2022 = 60 zile inainte de ultima zi a lunii solicitarii la plata)Indicii de 

cost in constructii total: 
ICCplr = 146.30 (Apr 2021 = luna de referinta) 
ICCr = 180.00 (Dec 2022 = 60 zile inainte de ultima zi a lunii solicitarii la plata) 

Vapl = 3,079,705.47 * [(0.00+0.03)+(1-0.00-0.03)*179.90 / 127.00] + (3,808,570.00- 

3,079,705.47) + (1-0.4721)* {(3,808,570.00-3,079,705.47)*[(0.00+0.03)+(1-0.00-0.03)*180.00 
/146.30] - (3,808,570.00-3,079,705.47)} 

       = 3,079,705.47 * 1.40403937007874 + 728,864.52 *  (0.4721+0.5279*1.22343814080656) 
       = 5,138,864.02 
 

Cresterea față de restul de executat conform ofertei este 34,92 %. 
 

Până la acest moment, valoarea contractului nu a suportat modificări conform art. 
221 alin.(1) lit.b) și c) din Legea nr.98/2016. 

Valoarea rezervei de implementare pentru reechilibrarea contractului este de 
1,330,294.02 lei fără TVA, respectiv 1,583,049.88 lei cu TVA, și reprezintă 34,92% din prețul 
inițial al contractului.  

Rezerva de implementare pentru reechilibrarea contractelor se constituie, iniţial, 
în  procent de 23% din valoarea restului de executat a contractului de achiziţie şi poate fi 
utilizată numai pentru plata diferenţelor de preţ aferente ajustării preţului contractelor 
de achiziţie, fără a depăşi pragurile stabilite la art. 8 şi 18 din OUG nr.64/2022. 
 

Având în vedere:  
 HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 
publice; 

 Contractul de finanțare nr. 6136/24.10.2020 privind implementarea proiectului 
„Reabilitare sistemului de iluminat public în Municipiul Câmpulung”, cod SMIS 127042; 

 art. 17 alin. (8) a.1 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ; 

 Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de 
proiecte POR 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu 
emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, 
a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, 
Operațiunea C – Iluminat Pubic;  

 Legea 273/2006 Legea finanțelor publice Locale cu modificările și completările ulterioare; 
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precum și necesitatea aprobării în regim de urgență a Devizului actualizat pentru 
derularea în continuare a implementării proiectului, având în vedere că durata 
contractului de finanțare se închiere la finele lunii februarie 2023, supunem spre 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Câmpulung:  

- Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de Reabilitarea sistemului de 
iluminat public în Municipiul Câmpulung”: 

-  

Descriere Valoare lei fără TVA Lei TVA Valoare lei cu TVA 

Valoare totală investiție 5.443.758,30 1.034.314,07 6.478.072,37 

din care: C + M  5.138.864,02 976.384,16 6.115.248,16 

 
- Devizul General pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea sistemului de iluminat 

public în Municipiul Câmpulung” actualizat, conform Anexei nr. 1  
     
 
 
 

Primar, 

Elena-Valerica LASCONI 
 
 

 

 






