ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TARCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI T A R C E A

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificărilor tehnice și financiare care fac obiectul Notelor de
Comanda Suplimentară (NCS) și Notelor de renunțare (NR) pentru obiectivul
„REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA
CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA GALOȘPETREU,
COMUNA TARCEA, JUDEŢUL BIHOR”
Având în vedere notele de constatare, dispozitiile de șantier, Memoriul Justificativ
însotit de planșe și notele de comandă suplimentară și renuțare pentru obiectivul
„REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN
LOCALITATEA GALOȘPETREU, COMUNA TARCEA, JUDEŢUL BIHOR”;
Văzând Referatul de aprobare al primarului și referatul compartimentului de
specialitate privind proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei Tarcea pentru aprobarea
modificarilor tehnice și financiare care fac obiectul Notelor de Comandă Suplimentară (NCS)
și Notelor de renunțare (NR) pentru obiectivul „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI
DOTAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA GALOȘPETREU,
COMUNA TARCEA, JUDEŢUL BIHOR”;
Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru activităţi
juridice şi de disciplină, administrație publică locală, apărarea ordinii și liniștii publice, a
drepturilor cetățenilor, amenajarea teritoriului și urbanism și protecţia mediului;
În temeiul dispozițiilor art. 129 alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d), art.139 alin.(1) coroborat
cu art.5 lit. ee) și ale art.196 alin.1 lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TARCEA
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Aprobarea lucrărilor care fac obiectul Notelor de Comandă Suplimentară (NCS)
și Notelor de renunțare (NR) prezentate în notele de constatare, Memoriul Justificativ însoțit
de planșe și dispozițiile de șantier nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr.D4/R.
Notele de Comandă Suplimentară (NCS) sunt în valoare de 93.288,24 lei, lucrările
care fac obiectul Notelor de Renunțare (NR) sunt în valoare de 1.777,69 lei, valoarea
contractului se majorează cu suma de 91.510,55 lei, rezultând valoarea totală a contractului
în sumă de 998.354,56 lei.
Art.2.Aprobarea actului adițional nr. 4 la Contractul de lucrări nr.5618 din data de
25.07.2018 pentru obiectivul „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA
CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA GALOȘPETREU, COMUNA TARCEA,
JUDEŢUL BIHOR”, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează dl. Vajna
Anton-Arpad, primarul Comunei Tarcea, în calitate de reprezentant legal.
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Art. 4.Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului-Judeţul Bihor ;
-Primarului Comunei Tarcea;
-Compartimentului financiar-contabil;
-Compartimentului achiziții publice;
-ASOCIEREA SC CARIER SRL și SC MARDEDY SRL;
-La dosar.

Preşedinte de şedinţă,
Molnar Iosif-Vincze

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al Comunei Tarcea,
Băican Elisabeta

Nr.3 din 27.01.2021
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi PENTRU, 0 voturi ÎMPOTRIVĂ şi 0 ABŢINERI din
cei 11 consilieri prezenţi
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TARCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI T A R C E A
Anexă la HCL nr.3
din 27.01.2021

ACT ADIȚIONAL NR. 4
LA CONTRACTUL NR. 5618 DIN DE DATA 25.07.2018

COMUNA TARCEA, cu sediul în localitatea Tarcea, nr. 238, judetul Bihor, având
cod de înregistrare fiscală 5199045, cont trezorerie RO77 TREZ 0822 1450 2040 1XXX,
deschis la Trezoreria Marghita, reprezentată prin domnul Bordas Carol, funcţia primar, în
calitate de achizitor, pe de o parte
şi
ASOCIEREA SC CARIER SRL în calitate de lider și SC MARDEDY SRL în
calitate de asociat, adresă sediu social Str. Oașului, nr. 10, loc. Marghita, județul Bihor, punct
de lucru în str. Gării, nr. 17, loc. Marghita, jud. Bihor, telefon: 0371.351.000, fax:
0259.363.000
număr de înmatriculare J05/848/2003, cod fiscal 15562953 cont
RO10RZBR0000060003473977
deschis
la
Raiffeisen
Bank
Marghita,
cont
RO64TREZ0825069XXX000760 și RO69TREZ082530101000615X deschise la Trezoreria
operativa Marghita, reprezentată prin Gomboș Alexandru având funcţia de administrator, în
calitate de executant, pe de altă parte
Am convenit modificarea prin act adițional a următoarelor prevederi ale contractului:
Datele achizitorului va avea următorul conținut:
”COMUNA TARCEA, cu sediul în localitatea Tarcea, nr. 238, judetul Bihor, având cod de
înregistrare fiscală 5199045, cont trezorerie RO77 TREZ 0822 1450 2040 1XXX, deschis la
Trezoreria Marghita, reprezentată prin domnul Vajna Anton Arpad, funcţia primar, în calitate
de achizitor, pe de o parte”
4. Obiectul şi preţul contractului
4.3. va avea următorul conținut: ”- Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv
preţul lucrărilor executate, plătibil executantului de către achizitor conform graficului de
plăţi, este de 998.354,56 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 189.687,37 lei.”
5. Durata contractului
5.1 va avea următorul conținut: ”– Durata prezentului contract este de 24 de luni de la
emiterea ordinului de începere a lucrărilor, respectiv până la data de 02.05.2021.”
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12. Garanţia de bună execuţie a contractului
12.1 va avea următorul conținut: ”- Executantul se obligă să constituie garanţia de bună
execuţie a contractului în cuantum de 10% din valoarea contractului, fără TVA, în valoare de
99.835,46 lei, pentru perioada de 36 de luni şi, oricum, înainte de începerea execuţiei
contractului. Garanția se va constitui în conformitate cu art. 40 din H.G. nr. 395/2016 cu
modificările și completările ulterioare. ”
Celalate prevederi ale contractului rămân neschimbate.

ACHIZITOR
COMUNA TARCEA
PRIMAR
VAJNA ANTON ARPAD

EXECUTANT
ASOCIEREA SC CARIER SRL ÎN
CALITATE DE LIDER ȘI SC
MARDEDY SRL ÎN CALITATE DE
ASOCIAT
REPREZENTANT LEGAL
GOMBOȘ ALEXANDRU
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