
    
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea prelungirii contractului de lucrări nr. 4022/441/24.05.2019, încheiat cu 

CTT CONSTRUCȚII SAFE S.R.L. pentru realizarea obiectivului de investiții 

“Modernizarea infrastructurii rutiere locale, în comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț” 

 

Consiliul local al comunei Bicazu Ardelean, întrunit în şedinţă extraordinară, 
Având în vedere: 

- prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată 

și completată, Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, modificată și completată, Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, 

republicată, modificată și completată, și ale H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiţii finanţate din fonduri publice, modificată și completată; 

- Contractul de lucrări nr. 4022/441/24.05.2019, încheiat cu CTT CONSTRUCȚII SAFE 

S.R.L. pentru realizarea obiectivului de investiții “Modernizarea infrastructurii rutiere locale, 

în comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț”; 

- adresa nr. 828 din 26.08.2020 a CTT CONSTRUCȚII SAFE S.R.L., înregistrată la 

Primăria Comunei Bicazu Ardelean sub nr. 6856 din 26.08.2020, privind solicitarea de 

prelungire a contractului de  lucrări nr. 4022/441/24.05.2019; 

- adresa nr. 6856 din 27.08.2020 a Comunei Bicazu Ardelean privind condițiile de 

prelungire a contractului de  lucrări nr. 4022/441/24.05.2019; 

- adresa nr. 831 din 27.08.2020 a CTT CONSTRUCȚII SAFE S.R.L., înregistrată la 

Primăria Comunei Bicazu Ardelean sub nr. 6881 din 27.08.2020, privind acceptarea condițiilor 

pentru prelungirea contractului de  lucrări nr. 4022/441/24.05.2019; 

Analizând referatul de aprobare nr. 6938 din 28.08.2020 al domnului Primar al 

Comunei Bicazu Ardelean, Bîrsan Constantin Ioan, raportul de specialitate nr. 6885 din 

27.08.2020 al contabilului, Husaru Simona, din cadrul Compartimentului Contabilitate, 

Financiar, Taxe și Impozite; 

Luând în considerare ordinea de zi aprobată, proiectul de hotărâre și avizul comisiilor 

de specialitate ale 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 prelungirea până la data de 31.12.2020 a contractului de lucrări 

nr. 4022/441/24.05.2019, încheiat cu CTT CONSTRUCȚII SAFE S.R.L. pentru realizarea 

obiectivului de investiții “Modernizarea infrastructurii rutiere locale, în comuna Bicazu 

Ardelean, județul Neamț”, sub rezerva aprobării de către autoritatea finanțatoare, AFIR, a 

prelungirii de către Comuna Bicazu Ardelean a termenului de implementare a proiectului 

investitional, respectiv sub rezerva aprobării prelungirii contractului de finanțare aferent, în 

ceea ce privește durata de execuție. 

(2) Prelungirea contractului de lucrări nr. 4022/441/24.05.2019 prevăzut la alin. (1) se 

va face cu suportarea de către executantul CTT CONSTRUCȚII SAFE S.R.L. a penalităților și 



comisioanelor în sumă totală de 8.191,29 lei, din care suma de 3.663,01 lei cu titlu de penalitate 

de 0,1 % calculată la valoarea eligibilă nerambursabilă rămasă de plătit și suma de 4.528,28 lei 

cu titlu de comison pentru prelungirea Scrisorii de Garantare nr. 656 din 11.12.2018 emisă de 

CEC BANK SA Sucursala Piatra Neamț. 

(3) Se împuternicește d-nul Primar al comunei Bicazu Ardelean, Bîrsan Constantin 

Ioan, să semneze actul adițional pentru prelungirea contractului de lucrări nr. 

4022/441/24.05.2019 încheiat cu CTT CONSTRUCȚII SAFE S.R.L,  în condițiile prezentei 

hotărâri. 

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

Bicazu Ardelean, județului Neamț.  

 

 Art. 2 – Secretarul General al Comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea 

prezentei hotărâri, compartimentelor interesate, primarului comunei Bicazu Ardelean și 

Instituției Prefectului  Județului Neamț, în vederea exercitării controlului de legalitate, și va 

asigura aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri prin afișare la sediul Primăriei și prin 

publicare pe site-ul www.comunabicazuardelean.ro. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Țepeș Greuruș Gheorghe 

 

 

 

                                                                                                     Avizat pentru legalitate, 

Secretar General, Jolteag Gicuța  

 

 

 

 

 

Nr. 75 din 29.08.2020 

NOTĂ: Adoptată în ședința extraordinară din 29.08.2020 cu un număr de 12 voturi “pentru”, 0 

voturi “contra” și 0 “abțineri” din numărul total de 13 consilieri în funcție și 12 consilieri 

prezenți. 

 

http://www.comunabicazuardelean.ro/



