JUDETULVALCEA
CONSHJULLOCALVAHHENI
HOTARAREANRJO
Privind: aprobarea Actului aditional nr. 9 la contractul de lucrari nr. 1268/ 11.02.2013, privind
obiectivul „ Modernizare drumuri de interes local, comuna Vuideeni, judeţul Vâlcea ”
Consiliul local al Comunei Vaideeni, Judetul Valcea intrunit in sedinta ordinara din data de
27.09.2018, sedintă la care participă un număr de 13 consilieri din totalul de 13 câti sunt in functie,
Sedinta este condusă de dl. Anica Dumitru
Luând în dezbatere:
Proiectul de hotărâre nr. 63 prin care se propune aprobarea Actului aditional nr. 9 la contractul de
lucrari nr. 1268/ 11.02.2013 privind obiectivul „ Modernizare drumuri de interes local, comuna Vaideeni,
judeţul Vâlcea"
Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Vaideeni ;
Raportul de avizare pentru legalitate al secretarului comunei Vaideeni;
In conformitate cu art.36, alin 2 lit.b din Legea 215/2001 privind administratia publică locală cu
modificările si completările ulterioare si potrivit prevederilor H.G. nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice;
In temeiul art.45 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările si
completarile ulterioare cu un număr de 12 voturi “pentru“ si 1 (una) abtineri. adoptă următoarea:

HOTARARE
Art.1 Se aprobă Actul aditional nr. 9 la contractul de de lucrari nr, 1268/ 11.02.2013. privind
obiectivul ,. Modernizare drumuri de interes local. comuna Vaideeni, judeţul Vâlcea”, conform anexei 1
care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Secretarul Comunei Vaideeni are responsabilitatea comunicarii, in termen legal. a
prezentei hotariri catre Instituţia Prefectului * Judeţul Valcea, persoanelor prevazute de lege precum si
aducerii la cunostinta publica a acesteia.
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Act aditional nr. 912018
la contractul de

lucrari nr. 1268/ll.02.2013

Pentru obiectivul

“Modernizare drumuri de interes local, comuna Vaideeni. judetul Valcea "
intre:
1.

Partile contractante:

COMUNA VAIDEENI , cu adresa in: comuna Vaideenj , judetul Valcea , telefnn:
0250/865009,fax. 0250/86500] cod fiscal 2541401 , com trzorerie R009ml3267424840256mXXX,
deschis la trezoreria Horezu , reprezentat prin Balula Achim Daniel functia Primar, contabil Cojocaru
,
Luminita si secretar comuna Huruiala Nicolae . în calitate de achizitor,
de o parte,

pe

si

SC CONIZ ROMARG Piteşti, în insolvenţă, in insulvency, en procedure collective, prin incheierea din
22.09.2017 data de Tribunalul Specializat Arges , cu sediul in Piteşti, str. Calea Bucureşti nr. 34, bl. US,
mezanin, judeţul Argeş, tel. 0248221267, număr de înmatriculare 103/2838/1993, cod fiscal R05172139,
cout ROI SBRDE03OSV83831 140300, deschis la BRD — Sucursala Pitesti, reprezentam prin Administrator
Special Gheorghe Griguta in calitate de executant

a intervenit prezentul act aditional:

ll. Obiectul actului aditional:
Art .1 Se majoreaza valoarea contractuala cu suma de 448,261,53 lei, fara TVA, reprezentand lucrari
suplimentare
Art. 2 Valoarea contractuala devine 5.37l.103,58 lei, fara TVA.
Art. 3 Toate celelalte clauze prevăzute in contract rămân neschimbate ,
Prezentul act aditional a fost incheiat azi , 11.08.2018 in 2 (doua) exemplare, cate un exemplar
pentru fiecare parte contractanta.
Achizilor,
COMUNA VAIDEENI,
Primar.

BalutaAchim Daniel

Compartiment contabil,
EeCojocaru Luminita

Compariment Juridic

Secretar Huruiala Nicolae

Executam,
S.C. CONIZ ROMARG S.R.L.
in insolventa, in insolvency

