
R O M Â N I A   
JUDEŢUL SATU MARE 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
        T I R E A M 
               

  H O T Ă R Â R E A  Nr. 34/2016                                           
 privind aprobarea Actului adiţional nr. 2/23.05.2016 la contractul de execuţie 

lucrări nr. 2849/ 18.12.2015, “Modernizare drum comunal DC51 Tiream Ghenci 
DJ108M  – Limita comunei Tiream km 0+000 – km 3+000” 

 
Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de 17.10.2016, 

           Având în vedere proiectul de hotărâre prezentat, expunerea de motive la proiectul de 
hotărâre, raportul compartimentului de resort, precum si rapoartele de aviz favorabil  ale 
comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei  Tiream ,nr.1, nr.2 şi nr.3, 
Având în vedere :  

-   actul adiţional nr.2/23.05.2016 la contractul de execuţie lucrări nr. 2849/ 18.12. 
2015, încheiat în vederea finalizării  executării lucrării la obiectivul „Modernizare drum 
comunal DC51 Tiream Ghenci DJ 108M - Limita comunei Tiream km 0+000 – km 
3+000”, 
         - Hotărârea consiliului local  Tiream nr. 37/2014  privind aprobarea indicatorilor tehnico 
- economici pentru obiectivul de investiţii: „Modernizare drum comunal DC51 Tiream Ghenci 
DJ 108M – Limita comunei Tiream km 0+000 – km 3+000”, modificată prin HCL nr. 34/2015;                                                                                                                      
 -  Hotărâre consiliului local Tiream, nr. 4/2016 privind aprobarea Bugetului actualizat 
ca urmare a finalizării procedurilor de achiziţii si a valorii taxei pe valoarea adăugată în cadrul 
proiectului: „Modernizare drum comunal DC51 Tiream Ghenci DJ 108M – Limita Comunei 
Tiream km 0+000 - km 3+000”                                                                                                                                                     
În conformitate cu prevederile:                                                                                                                   
 - Ordonanţei de Urgenta nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de 
dezvoltare locala, modificată şi Ordinul 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr. 28/2013 
pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locala;                                                            
 - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările si completările 
ulterioare, precum şi prevederile  art. 291, alin. 1, lit. a) din  Legea nr. 227/2015 Codul fiscal 
cu modificările şi completările ulterioare,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), (2), lit. c, alin. (4), lit. d, alin. 6, lit. a), pct. 13, 
alin. 9, art. 45 alin. 3  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,  republicată, cu 
modificările si completările ulterioare, 
 

     H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. - Se aprobă Actul adiţional nr. 2/23.05.2016 la contractul de lucrări nr. 2849 
din 18.12.2015, privind noua valoare a cheltuielilor necesare realizării obiectivului de 
investiţii “ Modernizare drum comunal DC51 Tiream Ghenci DJ 108M – Limita Comunei 
Tiream km 0+000 - km 3+000”, în cuantum de  1.485.135,05 lei ( inclusiv TVA) , conform 
Anexei la prezenta hotărâre şi  care prevede următoarele modificări:                                                                                                             
 4. Obiectul principal al contractului                                                                                                                   
4.2. – Achizitorul  se obligă   să plătească executantului , eşalonat pe o perioadă de 12 luni , 
în funcţie de sumele  care vor fi alocate din bugetul de stat  prin Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei  Publice  pentru acest obiectiv  de investiţii în cadrul Programului 
de Dezvoltare Locală  instituit  OUG nr.28/2013, cu modificările şi completările ulterioare , 
coordonat de către Ministerul Dezvoltării Regionale  şi Administraţiei Publice  şi în condiţiile  
stipulate  în acest program , preţul de 1.485.135,05 lei, inclusiv TVA inclusiv lucrări de 
natură diverse  şi neprevăzute (clauze de variaţie), pentru execuţia, finalizarea şi întreţinerea  
obiectivului   „Modernizare drum comunal DC51 Tiream Ghenci DJ 108M- Limita 
Comunei Tiream km 0+000 - km 3+000”,în termenele şi în condiţiile  stipulate  în prezentul 
contract  şi documentele anexate la contract . 



 
 
5. Preţul contractului                                                                                                                             

5.1.- (1) Preţul convenit  pentru îndeplinirea contractului, fără lucrări   de natura diverse şi 
neprevăzute (clauze de variaţie) , plătibil executantului de către achizitor , este de : 

 - 1.067.529,91 lei FTVA- valoare iniţială  a contractului  la care se adaugă : 
 -   170.082,63 lei FTVA, reprezentând lucrări suplimentare dispuse, compuse din 

: 
                - 11.321,78 lei FTVA – NCS Podeţ premo fi 800 
                -   7.214,34 lei FTVA – NCS Podeţ premo fi 600 
                - 148.292,48 lei FTVA – NCS  Lucrări de terasamente                                                                                         

        - 3.254,03 lei FTVA – NCS Semnmalizare rutieră____________________ 
Însumând  1.237.612,54 lei , la care se adaugă TVA 20 % în valoare de 247.522,51 

lei         (2)Valoarea suplimentară de 170.082,63 lei FTVA se acoperă în suma de 
74.381,24 lei FTVA din cheltuielile diverse şi neprevăzute, restul de 95.701,39 lei la care se 
adaugă TVA 20 % în valoare de 19.140,28 lei reprezentând suplimentarea contractului.                                                                                        

(3)Preţul total pentru execuţia lucrărilor , inclusiv valoarea lucrărilor de natură diverse 
şi neprevăzute şi lucrări suplimentare  este de 1.237.612,54 lei, la care se adaugă TVA 
20% în valoare de 247.522,51 lei .  
 Art.2. - Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
comunei Tiream,  judeţul Satu Mare. 

Art. 3.- Prezenta se comunica, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, 
Consiliului Judeţean Satu Mare, Primarului comunei Tiream, un exemplar la dosarul 
investiţiei, se publică pe site-ul www.tiream.ro ,  Cetăţenii,  prin afişare la avizierul  Primăriei. 

  

Tiream, la  17 octombrie 2016 

       PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ                                      Contrasemnează: 
      Consilier local :Man Niculae                                Secretar:jr.Maria GRIGORAŞ                                                                        
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