
    
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea prelungirii termenului de execuție pentru obiectivul de investiții 

„Renovare, modernizare și dotare cămin cultural în satul Bicazu Ardelean, comuna Bicazu 

Ardelean, județul Neamț”, finanțat prin FEADR, submăsura 7.6, precum și a reglementării 

obligațiilor privind cheltuielile legate de prelungirea contractului de finanțare pentru acest 

obiectiv și a penalităților 

 

Consiliul local al comunei Bicazu Ardelean, întrunit în şedinţă ordinară; 

Având în vedere: 

- proiectul „Renovare, modernizare și dotare cămin cultural în satul Bicazu Ardelean, 

comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț”, acceptat la finanțare prin semnarea contractului de 

finanțare nr. C0760CM00021512900041/29.12.2016, prin FEADR, submăsura 7.6; 

- contractul de finanțare nr. C0760CM00021512900041 din 29.12.2016 cu modificările și 

completările ulterioare; 

- contractul de lucrări nr. 5874/857/23.08.2017 cu modificările și completările ulterioare; 

- adresa nr. 44 din 13.01.2021 emisă de executantul lucrărilor, SC ȘTEF EDIL CDP SRL, 

pentru prelungirea cu 6 luni a duratei de execuție a lucrărilor ce fac obiectul contractului nr. 

5874/857/23.08.2017, respectiv până la data de 30.07.2021; 

- adresa nr. 290 din 13.01.2021 a Comunei Bicazu Ardelean privind condițiile pentru 

acceptarea prelungirii duratei de execuție a lucrărilor solicitată de executant prin adresa nr. 44 din 

13.01.2021; 

- adresa nr. 90 din 20.01.2021 emisă de executantul lucrărilor, SC ȘTEF EDIL CDP SRL, 

de comunicare a Ordinului de plată în valoare de 3.393 lei reprezentând penalitatea rezultată din 

valoarea comisionului pentru prelungirea valabilității scrisorii de garantie a avansului către 

FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL IFN S.A; 

- adresa nr. 107 din 21.01.2021 emisă de executantul lucrărilor, SC ȘTEF EDIL CDP SRL, 

de comunicare a Memoriului Tehnic justificativ privind solicitarea prelungirii, însoțit de actele 

justificative invocate, respectiv nota de constatare nr. 1742 din 19.11.2020, nota de constatare nr. 

1757 din 23.11.2020, ambele emise de executantul lucrărilor, SC ȘTEF EDIL CDP SRL, Avizul 

de securitate la incendiu nr. 121/17/SU-NT din 29.11.2017, precum și a graficului de execuție 

actualizat; 

Analizând referatul de aprobare nr. 514 din 21.01.2021 al domnului Primar al Comunei 

Bicazu Ardelean, Bîrsan Constantin Ioan, precum și raportul de specialitate nr. 501 din 22.01.2021 

al consilierului din cadrul Compartimentului Ameajarea Teritoriului și Urbanism, privind 

depășirea duratei de execuție a contractului de lucrări nr. 5874/857/23.08.2017 pentru obiectivul 

„Renovare, modernizare și dotare cămin cultural în satul Bicazu Ardelean, comuna Bicazu 

Ardelean, județul Neamț”, se constată că neîncadrarea în termenul de execuție se datorează 

managementului defectuos al executantului, în sensul că acesta a identificat cu întârziere 

problemele semnalate prin notele de constatare nr. 1742 din 19.11.2020 și nr. 1757 din 23.11.2020 

și nu a efectuat diligențele necesare pentru încadrarea în graficele de execuție, în condițiile în care, 

din cuprinsul adresei nr. 290 din 13.01.2021, rezultă că beneficiarul i-a comunicat executantului că 

la data solicitării de prelungire, 13.01.2021, lucrările de construcții la obiectivul „Renovare, 

modernizare și dotare cămin cultural în satul Bicazu Ardelean, comuna Bicazu Ardelean, județul 

Neamț” erau executate în procent de circa 62%, fapt atestat de situația de lucrări nr. 4 aferentă 

perioadei 08.04.2020-26.11.2020; Prin Memoriul Tehnic justificativ, executantul nu numește clar 



lucrările rămase de executat nici procentul acestora, întărind culpa acestuia în întârzierea 

lucrărilor; Se constată că graficul de executie actualizat nu este întocmit cu respectarea perioadelor 

de sistare a lucrărilor, conform ordinelor de sistare si reincepere a lucrărilor. În scopul finalizării 

investiției se va accepta modificarea contractului prin act adițional în sensul prelungirii termenului 

contractual de execuție a lucrărilor până la data de 30.07.2021 sub condiția stabilirii în sarcina 

executantului a obligațiilor privind plata valorii comisionului pentru prelungirea corespunzătoarea 

a valabilității scrisorii de garanție nr. IG173300684 din 30.08.2017 emisă de FONDUL DE 

GARANTARE A CREDITULUI RURAL IFN S.A., plata oricăror penalități impuse asupra 

contractului de lucrări calculate conform clauzelor contractuale cuprinse în contractul de lucrări 

nr. 5874/857/23.08.2017, precum și prezentarea graficului de executie actualizat, care să cuprinsă 

evidențierea perioadelor de sistare conform ordinelor de sistare si de reincepere a lucrărilor. 

Luând în considerare ordinea de zi suplimentată și aprobată astfel cum a fost suplimentată, 

proiectul de hotărâre și avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local; 

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) și (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și alin. (14),  art. 139 

alin. (3) raportat la art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 

iulie 2019 privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1 – (1) Se aprobă încheierea actului adițional nr. 9 la contractul de lucrări nr. 

5874/857/23.08.2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru prelungirea termenului de 

execuție a lucrărilor pentru obiectivul „Renovare, modernizare și dotare cămin cultural în satul 

Bicazu Ardelean, comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț”, până la data de 30.07.2021, sub 

rezerva modificării contractului de finanțare C0760CM00021512900041 din 29.12.2016, cu 

modificările ulterioare,  în ceea ce privește durata de execuție. 

(2) Se aprobă modificarea prin actul adițional nr. 9 a contractului de lucrări nr. 

5874/857/23.08.2017, în sensul că solicitarea de prelungire a perioadei de execuție formulată de 

executantul SC ȘTEF EDIL CDP SRL are ca efect achitarea de către acesta către Comuna Bicazu 

Ardelean a valorii comisionului pentru prelungirea corespunzătoarea a valabilității scrisorii de 

garanție nr. IG173300684 din 30.08.2017 emisă de FONDUL DE GARANTARE A 

CREDITULUI RURAL IFN S.A. (achitat cu O.P. din 12.09.2019, referință tranzacție 

21012009135000 – CEC BANK), plata oricăror penalități impuse asupra contractului de lucrări 

calculate conform clauzelor contractuale cuprinse în contractul de lucrări nr. 

5874/857/23.08.2017, precum și prezentarea graficului de executie actualizat, conform ordinelor 

de sistare si reincepere a lucrărilor. 

Art. 2 – (1) Se împuternicește d-nul Primar al comunei Bicazu Ardelean, Bîrsan 

Constantin Ioan, să semneze actul adițional nr. 9 la contractul de lucrări nr. 5874/857/23.08.2017. 

(2) Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei 

Bicazu Ardelean, județului Neamț.  

Art. 3 – (1) Secretarul General al Comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea 

prezentei hotărâri primarului comunei Bicazu Ardelean și Instituției Prefectului  Județului Neamț 

în vederea exercitării controlului de legalitate. 

(2) Compartimentul Resurse Umane, Monitorizarea Procedurilor Administrative, Arhivă, 

Corespondență, aflat în coordonarea secretarului general va asigura publicarea prezentei hotărâri 

în Monitorul Oficial Local pe site-ul https://comunabicazuardelean.ro/hotarari-ale-consiliului-

local-2/. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Țepeș Greuruș Gheorghe 

                                                                                                               Avizat pentru legalitate, 

Secretar General, Jolteag Gicuța 

 

Nr. 10 din 22.01.2021 

NOTĂ: Adoptată în ședința ordinară din 22.01.2021 cu un număr de 13 voturi “pentru”, 0 voturi 

“contra” și 0 “abțineri” din numărul total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri prezenți.   

https://comunabicazuardelean.ro/hotarari-ale-consiliului-local-2/
https://comunabicazuardelean.ro/hotarari-ale-consiliului-local-2/



