
ANEXA NR.I 

COMUNA IZVOARELE SUCEVEI                S.C. INTERSCAV S.R.L. 

Nr. ________/________2022                                                                         Nr. ________/_______2022 

 

 

 

ACT ADIȚIONAL NR. 1 
la 

CONTRACTUL DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE LUCRĂRI NR. 4436/20.07.2020 

„Construire magazie si împrejmuire si demolare constructii vechi, în comuna 

Izvoarele Sucevei judetul Suceava” 
  Părțile contractante: 

       
COMUNA IZVOARELE SUCEVEI prin Primar cu sediul în comuna Izvoarele 

Sucevei, 727330, jud. Suceava, Tel.: 0230/575991; 0230/575990, fax.: 

0230/575990; 0230/575951 e.mail: primariaizsv1@yahoo.com, CIF 4326744, 
reprezentată prin Primar –  Mechno Mihail, în calitate de achizitor, pe de o parte 
şi  

         S.C. INTERSCAV S.R.L. cu sediul în sat Brodina de Sus, comuna Brodina, 

nr. 704A, CUI RO24016020, J33/971/2008, cod IBAN RO 

84TREZ5955069XXX003708 deschis Trezoreria Radăuti, reprezentată prin 
Administrator – Tencaliuc Gheorghe, în calitate de executant, pe de altă parte, 

 

În temeiul prevederilor  Ordonanţei de Urgenta nr. 47/2022 privind ajustarea preţurilor 

contractelor de achiziţie publica/contractelor sectoriale/ contractelor de 

concesiune/acordurilor cadru, ale art. 221, lit. (e) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice, ale art. 164, alin. (4) din H.G. nr. 395/2016 de aprobare a normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 

publică/acordului-cadru, ale Adreselor constructorului nr. 157/17.058.2022 și ale HCL nr. 

________/______ privind ajustarea preţului contractelor de achiziţie publică de lucrări, 

 s-a încheiat prezentul act adițional la contractul de lucrări, cu următoarele prevederi: 

 

Art. 1. (1) Începând cu data întocmirii prezentului act adițional, actualizarea preturilor 
aferente contractului de achiziţie publică de lucrări nr. 4436/20.07.2020, pentru restul de 
executat, se va realiza după formula: 

Va = V0 x [(1 - p - a) x ICCn / ICC data referinţa + (p + a)] 

unde: 

 Va reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată; 

 V0 reprezintă valoarea solicitării de plată conform preţurilor prevăzute în oferta 

care a stat la baza încheierii contractului/ acordului-cadru; 

 

 a reprezintă valoarea procentuală a plăţii în avans determinată ca raport dintre 

valoarea avansului primit şi nerestituit/nejustificat şi preţul contractului; 

 p reprezintă valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre 

valoarea profitului exprimată valoric şi preţul contractului; 

 ICCn reprezintă indicele de cost în construcţii total aferent lunii solicitării de plată; 

mailto:primariaizsv1@yahoo.com


 ICC data referinţă reprezintă indicele de cost în construcţii total aferent lunii 

anterioare datei- limită de depunere a ofertei, conform documentaţiei de atribuire 

sau documentelor aferente realizării achiziţiei directe.  

           (2) Ajustarea prețului aferentă fiecărei situații de plată, va fi calculată de către 

contractant în funcție de indicii ICCn definitivi, de la momentul formulării acestor solicitări,  

determinându-se valoarea finală a solicitării de plată în baza căreia părţile procedează la 

regularizarea sumelor plătite si datorate. 

Art. 2. (1) La data întocmirii prezentului act adițional se vor folosi următorii indici de 

referință: 

 ICCo data de referinţa = ICC iunie 2019 = 135,8; 

 p = 161.629.67/3.394,223 = 4,76% = 0,0476; 

 ICCn =166 (febr.2022); 

 a = 0; 

           (2)  Preţului contractului de achiziţie publică de lucrări nr. 4436/20.07.2020, 

pentru obiectivul de investiţii „Construire magazie si împrejmuire si demolare 

contructii vchi, în comuna Izvoarele Sucevei judetul Suceava”, în urma ajustării și 

utilizării formulei de ajustare aplicată asupra restului de executat al contractului, conform 

devizului actualizat, la data semnării prezentului adițional, se majorează cu 40561,25 

lei din care valoare TVA – 6476,16 lei. 

 

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (doua) exemplare, toate având aceeaşi putere 

juridică.  

                 

 

 
             Achizitor,                                                                                        Executant, 

       Comuna Izvoarele Sucevei                                                 

                       Primar,                       Administrator, 

 

                    Mihail MECHNO                                             Gheorghe TENCALIUC                           

 

 

 

 Președinte de ședință,   Contrasemnează-Secretarul general al comunei,     

 

   SEREDIUC Corneliu-Nicușor     JURAVLE Cătălina                         

                                                                                                            


