
ROMAMA
JUDETUL OLT
CONSILruL LOCAL AL ORASULUI PIATRA OLT

HOTARARE
Cu privire la: aprobare actualizarea valorii pentru rest de executat din contract , cu cota de

TVA de 19 Yo, pentru obiectivul de investitie "Modernizare si reabilitare drumuri comunale
DC78 si DC79, orasul Piatra Olt, iudetul Olt"

Consiliul Local al orasului Piata Olt;
Avand in vedere:

-Raporful de specialitate al compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului
nr.ll551/17.02.2017, prin care se propure - aprobare actualizarca valorii pentru rest de

executat din contact, cu cota de TVA de 19 0/0, pentru obiectivul de investitie ooModemizare

si reabilitare drumuri comunale DC78 si DC79, orasul Piatra Olt, judetul Olt";
- Prevederile art 2gldrr, Legea w 22712015 privind Codul Fiscal cu modifi.carile si
completarile ulterioare ;

-Prevederile art.36, alin. 4, lit. d si afi. 126 din Legea w. 275/2001 privind administafa
publicIlocal[ , republicat4 modificata si completata;
- Raporhrl comisiei economice, administrarea domeniului public si privat din cadrul Consiliului Local
Piatra Olt;

In temeiul art. 45 (1) si art.115 din Legeanr.21512001 privind administralia publicd 1oca15,

republicat4 modificata si completata .

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba ac,finliz.area valorii pentru rest de executat din confuactul de lucrari
pentru obiectivul de investitie "Modemizare si reabilitare drumuri comunale DC78 si DC79,
orasul Piatra Olt, judetul Olf', cu cota de TVA de 19yo,ln acest sens valoarea contractului de
lucrari este de 1.830.274,61 lei din care292.228,721ei TVA. conforn Anexei 1, care face
parte integranta din prezenta hotarare.

kt. 3. Ducerea la indeplinire aprezentei hotarari revine Primarului orasului Piatra Olt
prin biroul de specialitate

kt.4. Prezentahotarare se comunica :

-Institutiei Prefectului - Judetului O1t
-Primarului orasului Piata Olt
-Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local

PRESEDINTE DE SEDINTA,
RADA NICUSOR
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Secretarul orasului Piatra Olt,
PETRISOR STOICA

Hotararea a fost adoptata cu 15 voturi pentru
Nr. 24124.02.2017



ANEXA nr. 1 1aHCL. nr.24124.02.2017

Act aditional nr I la contractul nr 251641L7.12.2015

PARTILE C ONTRACTAI\ITE

ORASUL PIATRA OLT, Piata Olt, st. Florilor, nr. 2 telefonlfax 0249417003, cod fiscal
4491237,rcprezentatprin Tudor Udrescu , Primar in calitate de achizitor pe de o parte

si

S.C. PADRINO SRL adresa sediu in comuna Slatioar4 judetul Olt, telefon/fax
0249.415100, fax 0249.414.166, inmaticulata la Registrul Comertului din Olt sub nr.
J28136612005 cod unic de inregistrare RO17512552, rcprezertata prin ing. Zavelca Mircea
avand functia de administator in calitate de executant
Au convenit modificarea urmatoarelor clauze contractuale dupa cum urmeaza:

II\TCIIT.E:

La sediul Consiliului Local Piatra Olt, unnatorul act aditional:

1. Art. 4 alin 4.3 Ca unnare a modificarii legii m 22712015 privind Codul Fiscal cu
modificarile si completarile ulterioare art29l art4.3 vaaveaurmatorul continut:

4.3 Pretul corwenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul lucrarilor executate,
platibil executantului conform graficului de plati este de 1.830.274,61 lei din care 292.228,72
lei WA.

Celelalte prevederi contractuale raman nemodificate.

2. Prezentul act aditional face parte integranta din contract si s-a incheiatrn2 exemplare .

Achizitor Executant
Orasul Piatra Olt S.C. PADRINO SRL

PRIMA& ADMIMSTRATO&
Tudor UDRESCU MiTceaZAVELCA

l'''
Sef birou Urbanism,

Alexandru LAZARNENU

Sef administatie public4

Sef birou Contabilitate,
Emilian PAUN

Consilier superior,
MiTeIaNEDELCU


