
R O M Â N I A
        JUDETUL ALBA
    ORAŞUL OCNA MUREŞ

CONSILIUL   LOCAL

HOTĂRÂREA  NR.  277
privind încetarea Contractului de lucrări nr.10115/28.07.2014 încheiat între

Orașul Ocna Mureș - achizitor și SC CEZIANA STAR SRL - executant

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară   la
data de 17.12.2015 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 1742/08.12.2015, de către
primarul oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu;

Având în vedere referatul nr.19387/16.12.2015 al Biroului pentru urbanism, tehnic, investiții,
disciplina în construcții, spațiu locativ, raportul de specialitate nr. 19447/17.12.2015 al Direcției
economice precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local,
coroborate cu art. 1270 din Codul civil, Legea nr 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările ulterioare, O.U.G.R. nr 34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii,
cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/17.07.2006 cu modificările
ulterioare, H.G.R nr.925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUGR nr 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii și Contractul de lucrări nr.10115/28.07.2014 încheiat între Orașul Ocna Mureș - achizitor și
SC CEZIANA STAR SRL – executant având ca obiect execuția lucrării de Modernizare Parc oraș
Ocna Mureș, modificat și completat prin Actul adițional nr. 1 înregistrat cu nr.8840/16.06.2015

        În temeiul art. 36 alin. (4) litera a),  art.45 alin.(1) şi art.115 alin. (1) litera b) din Legea nr.215
din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1: Ia act de încetarea, începând cu data de 18.12.2015, a Contractului de lucrări
nr.10115/28.07.2014 (modificat și completat), încheiat între Orașul Ocna Mureș - achizitor și SC
CEZIANA STAR SRL – executant având ca obiect execuția lucrării de Modernizare Parc oraș Ocna
Mureș.

Art. 2: Ia act de faptul că valoarea lucrărilor neefectuate de către executant așa cum au fost
acestea asumate prin Contractul de lucrări nr.10115/28.07.2014 (modificat și completat), încheiat
între Orașul Ocna Mureș - achizitor și SC CEZIANA STAR SRL – executant având ca obiect
execuția lucrării de Modernizare Parc oraș Ocna Mureș, este de 234.353,oo lei (valoare cu TVA).

Art. 3: Ia act de faptul că valoarea penalităților de întârziere calculate și stabilite conform art.
12.1 din Contractul de lucrări nr.10115/28.07.2014 (modificat și completat), este de 22.849,42 lei,
sumă care se va recupera de la executant, în condițiile legii.

Art. 4: Ia act de faptul că valoarea garanției de bună execuție constituită de către executant în
favoarea achizitorului și care se va reține de către achizitor în baza prevederilor art. 12.3 din
Contractul de lucrări nr.10115/28.07.2014 (modificat și completat), este de 3.547,04 lei, sumă care
nu se va mai restitui  executantului și care se face venit la bugetul UAT Orașul Ocna Mureș.
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Art. 5: Prezenta hotărâre va putea fi contestată de către persoana interesată, în termenele și
condițiile prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului adminsitrativ, actualizată la instanța de
contencios administrativ competent, respectiv Tribunalul Alba.

Art. 6: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu recuperarea, pe
cale judiciară a sumelor care fac obiectul prezentei hotărâri sau a oricăror alte sume rezultate din
derularea Contractul de lucrări nr.10115/28.07.2014 (modificat și completat), se împuterniceşte
primarul oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu

          Se comunică la:
- Institutia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Serviciul venituri ale bugetului local, impozite şi taxe locale;
- Biroul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina in constructii, spatiu locativ;
- Direcția juridică;
- SC CEZIANA STAR SRL, Baia de Arieș, strada 22 Decembrie, nr.32, județul Alba;

                                                                   Ocna Mureş, 17.12.2015

      PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ,                     CONTRASEMNEAZĂ,
             NICOARĂ MARCELA     SECRETAR ORAŞ
                                                                                                                 PANDOR NICUŞOR

TOM/TOM; EXPL.8; ANEXE.0;                            NOTĂ: Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi:16   ;  Voturi “pentru”:16 .


