ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 171
privind aprobarea contractării în vederea executării lucrărilor suplimentare necesare
pentru finalizarea investiţiei ,,Modernizare str. V. Alecsandri, Dr. I. Raţiu şi T. Vladimirescu”
conform Contractului nr. 8081 din 20.05.2013

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
29.10.2013, ca urmare a dispoziţiei de convocare nr.1181/23.10.2013 emisă de către primarul oraşului
Ocna Mureş, jr Vinţeler Silviu;
Având în vedere referatul şi raportul de specialitate nr.15903/17.10.2013 ale Serviciului pt.
urbanism, tehnic, investiţii, construcţii şi avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local
corroborate 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,
În temeiul art 36 alin.(2) litera b), alin.(6) lit.a), art.45 alin 2 liera 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,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: (1) Se aprobă contractarea, în condiţiile legii, a lucrărilor suplimentare necesare
pentru finalizarea investiţiei ,,Modernizare str. V. Alecsandri, Dr. I. Raţiu şi T. Vladimirescu”
conform Contractului nr. 8081 din 20.05.2013, respectiv:
a) se vor realiza lucrările suplimentare necesare pentru finalizarea investiţiei concomitent cu
renunţarea la unele lucrări ce nu mai sunt necesare şi la care se renunţă; Lucrările la care se
renunţă precum şi lucrările suplimentare necesare sunt evidenţiate în Dispoziţia de şantier
nr.1 emisă de către proiectantul S.C. TULIP ALBA S.R.L., însuşită de către Consiliul local
Ocna Mureş conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri;
b) valoarea totală a investiţiei conform Contractului de lucrări nr. 8081 din 20.05.2013 se va
majora cu suma de 59.530,69 lei care reprezintă diferenţa dintre valoarea lucrărilor
suplimentare şi valoarea lucrărilor ce nu mai sunt necesare şi la care se renunţă;
c) se va prelungi termenul de finalizare a investiţiei până la data de 30.04.2014;
(2) Termenul de prestare a serviciilor de dirigenţie de şantier de către S.C. EURO STAR
DRUM S.R.L. conform Contractului de servicii nr. 6245/12.04.2013 se prelungeşte în mod
corespunzător.
Art. 2: Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusivi cu semnarea
actelor adiţionale la contractele mai sus menţionate se imputerniceşte Primarul oraşului Ocna Mureş,
jr. Vinţeler Silviu.

Se comunică la:
- Instituţia Prefectului –judetul Alba;
- Primarul orasului Ocna Mures;
- Serviciul pt. urbanism, tehnic, investiţii, construcţii;
- S.C. CEZIANA STAR S.R.L – Baia de Arieş, str. 22 Decembrie, nr.32, jud. Alba; ;
- S.C. EURO STAR DRUM S.R.L.–Alba Iulia, B-dul.1 Decembrie 1918, nr.33,bl.M7, ap.15;
- Serviciul buget-contabilitate, resurse umane;
- Compartimentul pt. achiziţii publice;
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PROF. BACIU IOAN

PSN/PSN. Ex:3; anexe:1.

OCNA MUREŞ, 29.10.2013
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAŞ,
JR. NICOARĂ FLORINEL

NOTA: Consilieri in functie:17; Prezenti: 15, Voturi ,,pentru”: 14.

