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HOTĂRÂREA   Nr.   66    din 7 octombrie    2021              

privind aprobarea Actelor aditionale  nr. 1 si 2 la  Contractul de  executare de lucrări  nr. 

4091/09.07.2021  încheiat între  SC GAL Galasimi SRL si Comuna  Cicârlău 

 

 

Consiliul Local al  comunei Cicârlău, judetul Maramures ,întrunit în sedintă extraordinară în 

data de  7 octombrie 2021, analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a)  art. 120 alin. (1)  și art. 121  din Constituția României, republicată; 

b)  art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c)  art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare;  

d)  Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparenta decizională în administratia publică;  

e) Legea  nr. 24/2000  privind normele de tehnica legislative  pentru eleborarea actelor 

administrative ;  

f) Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare 

g) art . 136 alin 1 din OG nr. 57/2019 privind Codul administrativ  

 

Luând act de :  

-   Proiectul de hotărâre inițiat de către primarul comunei Cicârlău, raportul de aprobare al  

proiectului nr.5929 /2021, raportul compartimentului de resort nr.5930 /2021, referatul 

compartimentului de specialitate nr.5931  /2021. 

- HCL nr. 43/2021 privind aprobarea realizării obiectivului de investitii  ,,Modernizare strada 

Primaverii din localitatea Cicarlau, judetul Maramures”  

-  Proiectul tehnic nr.  1 /2021  întocmit de către  SC BACKROAD DESIGN SRL ; 

- HCL   Nr.  30   / 2021  privind aprobarea  bugetului local al comunei Cicârlău;  

-  Adresa   SC GAL Galasimi SRL nr. 22/14.09.2021 privind ajustarea valorii aferente 

cheltuielilor  conform OUG nr. 15/2021 privind reglementarea  unor măsuri fiscal bugetare ;  

 Dispozitia nr. 1/2021 a  proiectantului SC Backroad Design SRL  prin care s-a constatat 

necesitatea  suplimentării unor lucrări ;  

 Avizele comisiilor  pe domeniu din cadrul consiliului local; 

În temeiul: art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si 

completările ulterioare, HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al 

documentatiilor  tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri 

publice,   art. 129 alin1 si  alin 2, lit. b si lit d,  art. 196, alin 1, lit a  art. 197 si  art. 198   din OUG nr. 

57/2019, Codul administrativ ,  cu completările si modificările ulterioare 

  

HOTĂRĂSTE  

 

 

  Art. 1  Se aprobă  Actul aditional nr. 1 la Contractul de  executare de lucrări  nr. 

4091/09.07.2021  încheiat între  SC GAL Galasimi SRL si Comuna  Cicârlău. 

mailto:primariacicarlau@yahoo.com


 Art. 2  Se aprobă  Actul aditional nr. 2 la  Contractul de  executare de lucrări  nr. 

4091/09.07.2021  încheiat între  SC GAL Galasimi SRL si Comuna  Cicârlău 

 Art. 3  Se împuterniceste Primarul comunei Cicârlău, domnul  Sorin LUPSE , să intreprindă 

demersurile legale pentru realizarea investitiei .  

 Art.  4 Prezenta hotarare se comunică :  

     - Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş,   în vederea exercitării controlului 

 de    legalitate 

    - Primarului comunei  Cicârlău  

    - Compartimentului contabil 

    - Compartimentului achizitii publice si implemeentare proiecte 

    -SC GAL Galasimi  SRL  

    - se aduce la cunoștință publică prin  publicarea pe pagina de internet la adresa 

www.primariacicarlau.ro  

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                       CONTRASEMNAT  

        Rodica Adela VARGA                              SECRETAR GENERAL AL COMUNEI CICARLAU                                                                                                   

                                                                                                                 Georgela POP   

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceasta hotărâre a fost adoptată în sedinta  extraordinară din data de 7 octombrie   2021 , cu 

următoarele voturi: 

Total consilieri locali  13 

Nr. consilieri prezenti  11 

Voturi pentru    11 

Voturi împotrivă  

http://www.primariacicarlau.ro/


ROMANIA
JUDETUL MARAMURES

COMUNA CICARLAU
PRIMARIA
ctE 3627374

Cicirtau, StiT;irii;;l
e-mail nri,mari?cicprlau@yahoo.com; web www.com unacicirlau. ro

ACT ADITIONAL Nr. 1 ta
Contractul de executare de lucrari

Nr.4091 din 09.07.2021
incheiat intre

s'C' GAL-GALASIMI s'R'L, cu sediul social in cicirlSu, nr.56l, judetulMaramures, inregistrata la oficiulRegistrului comertului Maramures, sub nr. ,l24/54riolz, c.t.p.-Ro 30341375, reprezentatd de verdegGheorghe, cu functia de administrator,in calitate de EXECUTANT, pe de o partesi rrrlJwuvlJP4rls

coMUNA CICARLAu, prin CONSILIUL LocAL CICARLAu, adresa sediu: cic6rtdu, Str Unirii, nr.l,cod postal 437095,-judet Maramureq, telefon/fax 0262-4g1002, cod fiscal 3627374, cont trezorerieR003TREZ 24A70060070l0lX, Trezoreria eol;'Mut.,lJirezentatii prin Lupge sorin, cu functia de primar,in calitate de BENEFICIAR/ACHIZITOR, pe de ufra p*!'
Avand ca obiect executarea lucr6rilor de lucrarile de modernizare qi asfaltare a strazii prim.verii inlocalitatea cicdrl6u' 

i.omyna.cic6rlSu, judelul^Maramui.g;i1 perioada/periouJ.t. convenite, cu respectareaProiectului tehnic, aristelor de cantitdii"in conformitate cu obligaliile asumate prin contract.AVdnd in Vedefe: 'v everrrslw Prtrr vulru'xul'

- Dispozifia nr' ll202l a proiectantului SC Backroad Design s.R.L prin care s-a constatat necesitateasuplimentarii cantit6tii de asfalt pentru efectuarea rrpiri"rgi.ilor in-doua intersectii si a lungimii de tub pentruaccesuri la proprietatiprecum si prerungirea podeturui de d"e ra Km 0+430 cu 2 metri;- necesitatea modificErii contractului in sensul celor mai sus aratate,
Padle contractante stabilesc de comun acord modificarea contractului dup6 cum urmeaz6:se modifich art' 4' obiectul si pretul contractului, pct, 4.2. tn sensul cd beneliciarul se obligdsd pldteascd executan.tul!!tn plusfald_de prerul inifii-i'stabilit tn contract, suma de 5130, g7 lei tacore se adaugd rvA de g74,gg tei, adicd t,r*o totard ie 61Ts,gs rei.

Restul clauzelor contractuale rim6n neschimbate
Drept pentru care s-a incheiat prezentur 

"., ronlj,ix1:z:,,i,'a,ltr:.?.:fi'Ji'i,'lJ,jil-..*r,.r.
originale, c6te unul pentru fiecare parte.

A ch izito r/Ben elicia r,

Yizat:
Consilier j uridic: Irinel GIIIGEAN
Inspector financiar: Simona _ CtariAia
Responsabil achizitii: Rodica -Alina tsUt

Executant
S.C. GAL _ GALASIMI S.R.L.

Administrator
Gheorghe VERDE$

S,AL-CTALASIHI

PRIMAR
Sorin LUP$E
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ACT ADITIONAL Nr. 2 !a
Contractul de executare de lucrari

Nr.4091 din 09.07.2021
incheiat intre

S.C. GAL-GALASIMI S.R.L , cu sediul social in Cicirldu, nr. 561, judetul Maramures, inregistrata la Oficiul
Registrului Comertului Maramures, sub nr. J24154112012, C.I.F. RO 30344375, reprezentatd de Verdeg
Gheorghe, cu f'unctia de administrator, in calitate de EXECUTANT, pe de o parte
Si
COMUNA CICARLAU, prin CONSILIUL LOCAL CICARLAU, adresa sediu: Cicarl6u, Str Unirii, nr.l,
cod postal 437095, judet Maramureg, telefon/fax 0262-481002, cod fiscal 3627374, cont trezorerie
RO03TREZ 24A70060070101X, Trezoreria Baia Mare, reprezentatd prin Lupqe Sorin, cu functia de Primar,
in calitate de BENEFICIAR/ACIIIZITOR, pe de altd parte

Avdnd ca obiect executarea lucrdrilor de lucrdrile de modernizare gi asfaltare astrazii Primdverii in
localitatea Cicdrl6u, comuna Cicdrl6u, judeful Maramureq" in perioada/perioadele convenite, cu respectarea
Proiectului tehnic, a Listelor de cantitdli in conformitate cu obligaliile asumate prin contract.

Av6nd in vedere:
- prevederile OG nr. 1512A21, privind reglementarea unor m6suri fiscal - bugetare, care permite

posibilitatea ca prelul contractelor de achizitie publicd/de executarea de lucrari, aflate in derulare la data
intrarii in vigoare a OG nr. 1512021, s6 se ajusteze prin actualizarca preturilor aferente materialelor, prin
aplicarea unui coeficient de ajustare,

- necesitatea modificdrii contractului conform situa{iei inaintate de executant privind valorile de
aj ustare a preturilor materialelor,

P6{ile contractante stabilesc de comun acord modificarea contractului dup6 cum urmeaz6:
Se modificl art. 4. Obiectul si pretul contraclului, pct. 4,2. tn sensul cd beneficiarul se obtigd

sd pldteascd executantului tn plus fa(d de pretul inilial stabilit tn contract Si tn actul aditional nr, I la
contract, suma de 4486,45 lei la care se adaugd TVA de 852,43 lei, adicd suma totald de S33B,8t tei,

Restul clauzelor contractuale rim6n neschimbate qi iqi vor produce efectele ca atare.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul act aditional, azi .fl.L.89.,t021 in dou6 exemplare

originale, c6te unul pentru fiecare parte.

Ach izito r/Benefic ia r,
COMUNA CICARLAU

PRIMAR

Executant
S.C. GAL _ GALASIMI S.R.L.

Administrator
Gheorghe VERDSorin LUP$E ,->

Yizatz
Consilier juridic: Irinel GHIGEAN
Inspector financiar: Simona - Claudi

(elcc'4,t6

,oraoaoa,'a'u 
('

-t?1f)s\i2112

.QAI,ASIMI
g r:.t-. ..i'

( #STU{IJNA CICARLAU
iq ad#l J SAH H 

^P,?'i 
I88",,,)A r/ffizeza

.r-.A"iA____ :_
Responsabil achizitii: Rodica -Atina


