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HOTARARENR.“
Privind aprobarea:Adu/Lu aditional nr. 2 la contrac/u/ de lucrari nr. 1399/24022017

Consiliul local al Comunei Vaideeni. Judetul Vâlcea intrunit in sedinta ordinara, din data de
24.07.2018, sedintă la care participa un număr de 9 consilieri din totalul de 13 câti sunt in functie,

Sedinta este condusă de dl. Ciuca Ion Bogdan
Luând in dezbatere:
Proiectul de hotarâre nr. 49 prin care se propune aprobarea aprobarea Actului adi/ional nr 2 la

cun/rucml de lucruri nr, [399/ 24 027.20 '

Raportul de specia1itatc al Biroului Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Vaideeni:

Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Vaideeni :
Raportul de avizare pentru legalitate al secretarului comunei Vaideeni:

În conformitate cu dispozitiile H.G. nr. 395," 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor rcferitoare la atribuiiea contractului de achizitie publică/acordului-cadru din
Lenea nr 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarilc si completarile ulterioaie;

În conformitate cu prevederile art.36 alin (2) lit.d) şi e) al e alin (6) lit.a) şi ale alin. (7) lita) din
legea ni. 215/2001 lcgea Administiaţiei Publice Locale republicată. cu modificările şi completaiile
ulterioare:

În temeiul ';u'l,45 alin.(l), art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001t Legea privind
Administratia Publică Locală. republicată. cu modificările şi completarile ulterioare. cu un număr de 9

\oturi "pentru”. adopta următoarea :

HOTARARE

Art.1 Se aprobă Actul aditional nr. 2 la contractul de de lucrari nr. 1399/ 24,022017. conform
anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Artl. Secretarul Comunei Vaideeni are responsabilitatea anniunicarii. in termen legal, a
prezentei hotariri catre institutia Prefectului * .ludetulValcea. persoanelor prevazute de lege precum si

aducerii la cunostinta publica a acesteia—

Vaideeni
24,072018
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SCQAZICOM SRL COMUNAVAIDEENI Mezei
Nr. s.»...l, ' Nr. .

Act adiţional nr. 2 la contractul de lucrări
nr. 1399 / 24.02.2017

Părţile :

SC CAZlCOM SRL, adresa sediul… Str Silvrcultorilor, nr6, Baile Olanesti, Jud. Vâlcea.,
telefon/fax 0250/710237, numar de inmatriculare J38/438/l995, cod fiscal R07545803, cont
trezorerie ROSQTREZBHSOGQXXXOOSBZA deschis la Trezoreria Rm. Vâlcea, reprezentat
prin Cazan Ion, functia Administrator, in calitate de executant, pe de o pane

şu
COMUNA VAIDEENI adresa sediu Jud Vâlcea, Com Vaideeni, telefon 0250865009, fax
0250 865,001 cod fiscal 2541401 cont R037TREZ24A840301710300X deschis la Trezoreria
Horezu, reprezentată prin Baluiâ Achim Daniel - Primar, dl Huruiala Nicolae - Secretar
Comuna. dna, Cojocaru Luminita — Contabil Sef, in calitate de Beneficiar, pe de o parte

au convenit modificarea contractului nr i399 124 022017, după cum urmeaza.

4. Obiectul, pretul contractuluimodalitati de piata
4 3 — Pretul convenit pentru indepliirea cntractului, respectiv pretul lucrarilor executate,
platibil executantantului de catre achizvtor conform graficului de plati, este de “1.439,09 lei ,

adaudandu-se TVA—ul afarent pentru investitia " REPARATII PE DRUMULCOMUNAL
DC157 , L=733 ml … COMUNA VAIDEENI, JUDETUL VALCEA" schimbare datorata ca
urmae a impolemntarii prevederilorOUG nr 79 120l7, pentru modificarea si completarea
legii nr.227/2015 privind codul fiscal

5. Durata contractului
5 1 — Durata de executie a prezentului contarct este de 6 luni, de la data emiterii ordinului de
icepere a lucrarilor,

Restul clauzelor din contractul iniţial raman neschimbate,
'TV 1 ( „

Prezentul act aditional a fost incheiat azi, “él—dă. in 2 (doua) exemplare, câte una
pentru fiecare parte.

Executam, Beneficiar,
SC CAZICOM SRL COMUNA VAIDEENI

Administrator. Primar,
lng. Cazan lon Ec Baluta Achim Daniel

Secretar Comuna
Huruiala Nicolae

Birou Financiar
Cojocaru Luminita


