
          R O M Â N I A 
        JUDETUL ALBA 

    ORASUL OCNA MURES 

      CONSILIUL LOCAL  
 

 

HOTĂRÂREA NR. 163 
privind rezilierea Contractului de lucrări nr 11659 din 08.10.2012 încheiat cu SC BEMA 

PROD SERV S.R.L   pentru executarea investiţiei ,,Lucrări de modernizare Cartier Soda” 

 

 

 

     CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 

15.10.2013, ca urmare a dispoziţiei de convocare nr. 1167/09.10.2013 emisă de către primarul 

oraşului Ocna Mureş, jr Vinteler Silviu;   
 

           Având în vedere  Adresele SC BEMA PROD SERV S.R.L din data de 05.09.2013  

înregistrată la Primăria oraşului Ocna Mureş cu nr. 14084/10.09.2013 şi respectiv din data de 

02.10.2013  înregistrată la Primăria oraşului Ocna Mureş cu nr. 15198/03.10.2013, referatul 

nr.20/27.09.2013 al S.C. EURO STAR DRUM S.R.L. înregistrat la Primăria Ocna Mureş cu nr. 

14903/27.09.2013, concluziile Comisiei de verificare a stadiului lucrărilor, exprimate prin Procesul 

verbal nr.14084/30.09.2013, adresa nr. 14084/30.09.2013 a Primăriei oraşului Ocna Mureş prin care 

se comunică executantului SC BEMA PROD SERV S.R.L termenul şi condiţiile de reziliere a 

Contractului de lucrări nr 11659 din 08.10.2012, acceptul necondiţionat al executantului SC BEMA 

PROD SERV S.R.L cu privire la termenul şi condiţiile de reziliere exprimate conform adresei acestuia 

din 03.10.2013 înregistrată la Primăria oraşului Ocna Mureş cu nr. 15323/07.10.2013, coroborate cu 

Legea nr 50/1991 a construcţiilor, republicată, cu modificările ulterioare şi Ordinul Ministrului 

Administraţiei Publice nr 839/2009 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr 50/1991, OUGR 

nr 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 

publice şi a contractelor de concesiune de servicii precum şi prevederile cuprinse în Contractul de 

lucrări nr 11659 din 08.10.2012 încheiat cu SC BEMA PROD SERV S.R.L, 
 

            În temeiul art 36 alin. (2) litera b), alin.(6) lit.a), art.45 alin. (2) litera e) şi art. 115 alin.(1) 

lit.b) din Legea nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si 

completarile ulterioare,     
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

       Art. 1:  Consiliul local al oraşului Ocna Mureş îşi însuşeşte rezilierea, începând cu data de 1 

octombrie 2013, din culpa executantului SC BEMA PROD SERV S.R.L, a  Contractului de lucrări nr 

11659 din 08.10.2012 încheiat cu această societate pentru executarea investiţiei ,,Lucrări de 

modernizare Cartier Soda”, în următoarele condiţii: 
 

1. Rezilierea are loc de drept, începând cu data de 01 octombrie 2013 fără intervenţia instanţei, 

fără punere în întârziere şi fără vreo altă formalitate conform pct. 12 din contract; 

2. Executantul SC BEMA PROD SERV S.R.L. datorează achizitorului penalităţi în cuantum de 

17.380,2o lei, sumă ce rezultă prin aplicarea a 0,15% pe zi de întârziere, pentru 30 de zile (luna 

septembrie), calculate la valoarea fără TVA a lucrărilor rămase de executat care este de 

386.226,62 lei ; 

3. Executantul SC BEMA PROD SERV S.R.L. pierde dreptul la restituirea sumei constituită 

drept garanţie de bună execuţie a contractului; 
 

       Art. 2:  Ia act de încetarea valabilităţii, începând cu data de 1 octombrie 2013, a Hotărârii 

Consiliului local Ocna Mureş nr.150/28.08.2013 privind aprobarea prelungirii, până la data de 

30.11.2013, a termenului de execuţie a lucrării ,,Lucrări de modernizare Cartier Soda”  executate de 

SC BEMA PROD SERV S.R.L. conform Contractului nr 11659 din 08.10.2012. 

 

 

 

 



 
 

      Art. 3:  Se aprobă încheierea unui act adiţional prin care termenul de valabilitate a Contractului de 

servicii nr.6248/12.04.2013 prin care s-au asigurat servicii de dirigenţie de şantier pentru investiţia 

,,Lucrări de modernizare Cartier Soda” se prelungeşte în aceleaşi condiţii, fără plată suplimentară, 

până la finalizarea lucrărilor rămase de executat din investiţia în cauză, de către noul executant. 
 

      Art. 4: Prezenta hotărâre poate fi atacată la secţia de contencios administrativ şi fiscal a 

Tribunalului Alba în termenul şi condiţiile prevăzute în Legea nr.554/2004 a contenciosului 

administrativ, actualizată. 
 

      Art. 5:  Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceşte Primarul 

oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu. 
 

Se comunică la: 

- Instituţia Prefectului –judetul Alba; 

- Primarul orasului Ocna Mures; 

- SC BEMA PROD SERV S.R.L. cu sediul în Câmpia Turzii, str. 1 Decembrie 1918, nr.44; 

- Serviciul pt. urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii; 

- Compartimentul pt. achiziţii publice; 

- Serviciul buget-contabilitate, resurse umane; 
 

Ocna Mureş, 15.10.2013 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       CONTRASEMNEAZĂ, 

   PROF. BACIU IOAN                                                                      SECRETAR ORAŞ 

                                                                                         JR. FLORINEL  NICOARĂ 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

PSN/PSN; EXPL.7; ANEXE.0;                                           NOTĂ:      Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi:14;  Voturi “pentru”:13.  

 

 

 


