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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  IZVOARELE SUCEVEI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind  prelungirea duratei Contractului de lucrări nr. 4921/1164/23.08.2017 având 

ca obiect ”Modernizare Drum Comunal Danileni-Pohoniș-Brodina,Comuna Izvoarele 
Sucevei, județul Suceava” 

 
  Consiliul  Local  al  comunei  Izvoarele Sucevei, judeţul  Suceava; 
 Având  la bază: 

 Referatul de aprobare înregistrat sub nr.5978/16.12.2019,prezentat  de 
domnul  Mechno Mihail, primarul comunei Izvoarele Sucevei, județul 
Suceava; 

 raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de  
specialitate al primarului, înregistrat  sub  nr. 5979/16.12.2019; 

 avizul Comisiei  de  specialitate in cadrul Consiliului Local,  înregistrat  sub  
nr.5980/16.12.2019; 

 Contractul de lucrări nr.4921/1162/23.08.2017 privind execuția lucrării 
”Modernizare Drum Comunal Danileni-Pohoniș-Brodina,Comuna Izvoarele 
Sucevei, județul Suceava; 

 Art.2 lit.a), art.3-4, art.5 lit.e), art.6 alin.4,art.12 alin.4 și art.17 alin.6 din 
ORDINUL viceprim-ministrului,ministrul dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice nr. 1.851/2013 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional 
de dezvoltare locală, republicat, cu modificările ulterioare; 

 Art.44 alin.(3) din Legea privind finanțele publice locale nr.273/2006,cu 
modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art.129 alin.2 lit.b, alin. (4) lit. d şi art.139 alin. (3) lit.a și d din 
Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 
 

                                          HOTĂRĂSTE:  
 Art.1:(1)Se aprobă prelungirea duratei Contractului de lucrări nr. 
4921/1164/23.08.2017 având ca obiect ”Modernizare Drum Comunal Danileni-
Pohoniș-Brodina,Comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava”, până la data de 
17.08.2020. 
             (2)Se aprobă Actul adițional nr.4/17.09.2019 la Contractul de lucrări nr. 
4921/1164/23.08.2017 având ca obiect ”Modernizare Drum Comunal Danileni-
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Pohoniș-Brodina,Comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava”,cf. anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2:Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 
Comunei Izvoarele Sucevei, prin compartimentul de specialitate. 
            Art.3:Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 
UAT, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Izvoarele Sucevei, Instituției 
prefectului - județul Suceava și către SC Autotehnorom SRL şi se aduce la cunoştinţă 
publică, prin publicarea în Monitorul Oficial Local pe site-ul instituţiei 
www.primariaizvoarelesucevei.ro. 
 

Adoptată de Consiliul Local Izvoarele Sucevei,în şedinţa ordinară din data de 
18.12.2019,cu respectarea prevederilor art.139 alin.(3)lit.d din Ordonanţa de Urgenţă 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu votul ‘’ pentru’’ a 10/11 voturi,din numărul 

total de 11 consilieri locali in funcţie si 10 prezenţi la sedinţă 
 

  Preşedinte de şedinţă,                                          Contrasemnează  pentru legalitate 
                                                                          Secretar general al UAT, 

                    Vasile BORCIUC       Cătălina JURAVLE 
 
 
 
Izvoarele Sucevei 
Nr.71  din 18.12.2019 
 

http://www.primariaizvoarelesucevei.ro/
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. ACT ADITTONAL NR. 4
ln Contrnctul de luerari nr. 49? 1/1 I 64/23,08,2ilI7

Acest act aditional a fost incheiat azio data de 17.09.?019, la Contlactu.l de lucrari rrr.
49211t1'64 din data de 23.08.2017 avand ca obieet ,,Modernizare drunr conrunal Danileni-Pohonis-
Brodina, comuna izvoarele Sucevsi, judetul Suceava", intre partile contractarte:

CSMUNA IUVOA ELfr SIICEVEI' adresa localitatea Izvoarele Sueevei, teleibn/lax
023i)/575'990, CIF 4326744, cont RO33TR8224A84A301710130X, cleschis la Trezoreria
Campulung fuIoldovenesc reprezentata prin Mechno k{ihail, avand fur:ctia de primar, i:r ealitate <Je

sahiaifor. pe de o parte
si

S,C, AUTOTET{NORCI'M S.I{.t,, adresa sat $f. Ilie, conruna Scheia, str. Statiunii, nr. 7,
judetul Suceava, telefon/fax 03301803716, uurnar de inmatr:iculare 1331tr612005, cod fiscal
ROl7103310, cont trezorerie ROl6TREZ;591506:9XXX006150 desffris la Trezoreria Suceava,
reprezentata prin Ripan Ion Vasile, avand frrnctia de administrator, in calitate cle executant, pe de
alta parte,

au convenit modifiearea Contraotului de lucrari w.4921/1164 din ciata de 23.08"2017, avand in
vedere ordinul de incepere lucrari nr.5336/18.09.?017, ordinele de sistare nr.641 0/2:.11,2017 si
nr'6}58/22.11.2018 si ordinele de reincepere a lucrarilor ff. 2699126.04.201g si nr.
2984115.05.2019, astfbl :

Fct,5 * Durata contraetului, olt 5.1., se modifioa si va ar/es Lrrmatorul continut:

5'l '" Durata oontractului se prelungeste cu 336 zile (treisutetreizecigiqasezile). incepind cg
data de 17.09.2019, respecriv pina Ia data ds 17.0g,?020.,,

Toate oelelalte slauze ale contrac,tului de lucrari nr.4,g21n164 din data de 23.0g.2017
completat si rnoditicat cu actele aditionale ulterioare, raman nemodifieate.

Frezentul Act editional intra in vigoare la data semnarii lui"

Acest act s-a incheiat in doua,exemplare* cate unulpsntru fiecare parte contractanta,

Exseutant,
S.C. AUTCITBI{NOROM S"R.I,,

reprezentata de administrator,
Ripan Ion Vasile
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