COMUNA IZVOARELE SUCEVEI
JUDETUL SUCEAVA
Nr. ………… din …………….

AUTOTEHNOROM SRL
Nr. …………. din …………..….

ACT ADITIONAL NR. 5
la Contractul de lucrari nr. 4921/1164/23.08.2017
Intre partile contractante,
COMUNA IZVOARELE SUCEVEI, adresa localitatea Izvoarele Sucevei, telefon/fax
0230/575.990, CIF 4326744, cont RO33TREZ24A840301710130X, deschis la Trezoreria
Campulung Moldovenesc reprezentata prin Mechno Mihail, avand functia de primar, in calitate de
achizitor, pe de o parte,
si
AUTOTEHNOROM S.R.L., adresa sat Sf. Ilie, comuna Scheia, str. Rulmentului, nr. 62,
judetul Suceava, telefon/fax 0330/803716, numar de inmatriculare J33/16/2005, cod fiscal
RO17103310, cont trezorerie RO16TREZ5915069XXX006150 deschis la Trezoreria Suceava,
reprezentata prin Rîpan Ion Vasile, avand functia de administrator, in calitate de executant, pe de
alta parte,
in temeiul Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si
completarile ulterioare, in baza art. 221 alin. (1) lit. e), ordinului de sistare a lucrarilor
nr.5894/10.12.2019, ordinului de reluare lucrari nr.4279/09.07.2020 si adresei executantului nr.1081
din 14.07.2020, s-a incheiat prezentul Act Aditional la Contractul de lucrari nr. 4921/1164 din data
de 23.08.2017 avand ca obiect „Modernizare drum comunal Danileni-Pohonis-Brodina, comuna
Izvoarele Sucevei, judetul Suceava”, prin care au convenit modificarea art.5.1. de la Pct.5 Durata
contractului din contractul de lucrari mentionat anterior, astfel:
Art.5.1. din Cap.5 – Durata contractului, se modifică și va avea următorul conținut:
5.1. - ” Durata prezentului contract se prelungește cu 216 zile (douasutesaisprezecezile),
respectiv de la data de 17.08.2020 la data de 20.03.2021.”
Celelalte clauze ale Contractului de lucrari nr. 4921/1164 din data de 23.08.2017 raman
nemodificate.
Prezentul Act aditional intra in vigoare la data semnarii lui.
Acest act s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.
Achizitor,
COMUNA IZVOARELE SUCEVEI
reprezentata de primar,
Mechno Mihail

Executant,
AUTOTEHNOROM S.R.L.
reprezentata de administrator,
Rîpan Ion Vasile

