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ANEXA LA HCL NR.13/20.04.2021 

 

COMUNA IZVOARELE SUCEVEI                 Asocierea S.C. DORNA CONSULT S.R.L. 

                                                            si S.C. NORD STUDIO S.R.L.   

Nr……………./……………….                                  Nr……………./……………….. 

 

 

ACT ADITIONAL NR. 2 

la Contractul de lucrari nr. 4045/108/14.08.2019 

 

Intre partile contractante,  

      

COMUNA IZVOARELE SUCEVEI, adresa localitatea Izvoarele Sucevei, telefon/fax 

0230/575.990, CIF 4326744, cont RO13TREZ24A650401710130X, deschis la Trezoreria 

Campulung Moldovenesc reprezentata prin Mechno Mihail, avand  functia de primar,  in calitate de 

achizitor, pe de o parte,  

si 

            Asocierea S.C. DORNA CONSULT S.R.L. si S.C. NORD STUDIO S.R.L. 

 S.C. DORNA CONSULT S.R.L., cu sediul in Municipiul Vatra Dornei, str. Republicii, nr. 

1, cam. 8 jud. Suceava, telefon 0740041083, număr de înmatriculare la Registrul Comertului 

J33/549/2009, cod fiscal RO 25706452, cont RO46TREZ5975069XXX001552 deschis la Trezoreria 

Municipiului Vatra Dornei reprezentată prin Ungureanu Costel, avand funcţia de administrator – 

Lider de asociere  

 și 

 S.C. NORD STUDIO S.R.L., adresă str. Latcu Voda, nr. 72 A, oras Siret, judetul Suceava, 

telefon/fax 0751078751, număr de înmatriculare la Registrul Comertului J33/191/2014, cod fiscal 

RO32865817, cont RO48TREZ5965069XXX000511 deschis la Trezoreria Siret, reprezentată prin 

Costiuc Elena, avand funcţia de administrator, în calitate de executant, pe de altă parte. 

 

Prevederile din Contractul de lucrari nr. 4045/108/14.08.2019 încheiat între Comuna 

IZVOARELE SUCEVEI şi  Asocierea S.C. DORNA CONSULT S.R.L. si S.C. NORD STUDIO 

S.R.L., sunt completate astfel : 

 

 Art. 1 Se completeaza prevederile cap. 5.4 astfel – Avand in vedere ordinul de sistare pentru 

perioada 01.01.2021-31.03.2021, inregistrat la nr. 7779/31.12.2020 a lucrarilor aferente proiectului 

„Modernizare gradinita cu program normal Izvoarele Sucevei, comuna Izvoarele Sucevei, judetul 

Suceava”, prin urmare se prelungeste durata contractului de lucrari pana la data de 31.07.2021. 

 

 Art. 2 Se modifica prevederile cap.4.3 astfel – Se suplimenteaza valoarea contractului cu 

suma de 59.728,75lei fara TVA din capitoul 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute, conform dispozitiei 

de santier nr. 3/03.12.2020. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul 

lucrărilor executate, plătibil executantului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de 

810.331,81 lei, la care se aduga TVA in valoare de 153.963,04 lei, din care: 

- proiectare - 34.400,00 lei, la care de adauga TVA in valoare de 6.536,00 lei, din care: 

• Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor 

5.000,00 lei, la care se aduga TVA in valoare de 950,00 lei 

• Proiect tehnic si detalii de executie 21.400,00 lei, la care se aduga TVA in valoare de 4.066,00 

lei 

• Asistenta tehnica din partea proiectantului 8.000,00 lei, la care se aduga TVA in valoare de 

1.520,00 lei 
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- executie lucrari – 775.931,81 lei, la care se adauga TVA in valoare de 147.427,04 lei 

 

Părţile au înţeles să încheie azi ________________ prezentul act aditional în doua exemplare, 

câte unul pentru fiecare parte.     
 

                          Achizitor,                  Executant, 

COMUNA IZVOARELE SUCEVEI  Asocierea S.C. DORNA CONSULT S.R.L. 

        si S.C. NORD STUDIO S.R.L.  

Primar – MECHNO MIHAIL   Administrator – UNGUREANU COSTEL 

   

 

 

 Presedinte de ședință,   Contrasemnează-Secretarul general al UAT, 

 

      Beniamin-Petrică VOVCIUC   Cătălina JURAVLE 

 

     


