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H O T Ă R Â R E 
privind reactualizarea  indicatorilor economici și a cofinanțării bugetului local pentru 
obiectivul de investiții: ”Modernizare drum comunal DC 29 Burlești-Unțeni și DN 29-

Mânastireni, comuna Unțeni, județul Botoșani” 
  

Consiliul local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani,  
văzând contractul de finanțare nr. 1941/23.10.2017  încheiat între Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene și Comuna Unțeni, 
analizând propunerile primarului comunei Unţeni cu expunerea de motive nr.890/2019, 
având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al comunei Unţeni, judeţul Botoşani, înregistrat sub numărul 891/2019, 
în baza prevederilor: 
- adresa nr.21748/11.02.2019 din partea autorității finanțatoare, MDRAP, cu privire la  

actualizarea prețului contractului conform noilor reglementări în vigoare OUG 114/ 2018 privind 
instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;  

- INSTRUCŢIUNEA Nr.2/2018 din 21 decembrie 2018 privind ajustarea preţului 
contractului de achiziţie publică/sectorială  emisa de ANAP; 

- H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

- art.14 și art.36, alin.2, lit. b) din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice  
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

-art.44 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările și  
completările ulterioare; 

- Ordinul MDRAPFE nr. 3435/23.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de  
Investiţii, 

în temeiul art.45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
hotărăşte: 

 
Art.1. -  Se aprobă reactualizarea Devizului general privind cheltuielile necesare 

realizării obiectivului: “ Modernizare drum comunal DC 29 Burlești-Unțeni și DN 29-
Mânastireni, comuna Unțeni, județul Botoșani”, conform anexei nr. 1; 



Art.2. - Se aprobă reactualizarea  indicatorilor tehnico-economici  aferenți obiectivului 
de investiții: ” Modernizare drum comunal DC 29 Burlești-Unțeni și DN 29-Mânastireni, 
comuna Unțeni, județul Botoșani”, după cum urmează: 

Indicatori economici ai investiției: 
TOTAL GENERAL= 12.878.908,36 lei (TVA inclus); 
din care. 
C + M = 11.359.520,05 lei (TVA inclus); 
TOTAL BUGETUL DE STAT = 12.313.235,05 lei (TVA inclus). 
Art.3. – Se aprobă reactualizarea cofinanțării bugetului local al comunei Unțeni aferentă 

obiectivului de investiții: ” Modernizare drum comunal DC 29 Burlești-Unțeni și DN 29-
Mânastireni, comuna Unțeni, județul Botoșani” în valoare totală de 565.673,31 lei (TVA 
inclus). 

Art.4. - Se aprobă încheierea actului adițional de actualizare a prețului contractului de 
lucrări 3064/951 din 12.06.2018  conform OUG 114/2018 și Instrucțiunii nr. 2/2018 emisa de 
ANAP, conform anexei nr. 2. 

Art.5. – Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.6. – Primarul comunei Unţeni dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru 

aplicarea prevederilor prezentei hotărâri. 
              

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
Consilier Bercea Cristina-Maria 

 
 
 
 
 
 
 
 
Comune Unțeni 
20 februarie 2019 
Nr.7. 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR COMUNĂ, 

Ursachi Vasile 
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI UNȚENI 
JUDEȚUL BOTOȘANI 

Anexa nr.2 

la hotărârea nr.7 din 20 februarie 2019 

 

 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BOTOȘANI 

COMUNA  UNȚENI  
PRIMĂRIA 

cod fiscal 3433858  
tel./fax 0231543802 

Nr.____ din ________ 2019 
 
 
 

ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE LUCRĂRI 
 Nr. 3064/951 din 12.06.2018 

 

Încheiat între 

 

COMUNA UNȚENI, jud. Botoșani, cu sediul în Comuna Unțeni, judeţul Botoșani, cod unic de 

înregistrare 3433858,având contul RO92TREZ11624840271XXXXX deschis la Trezoreria 

Botoșani, tel. 0231.543802, reprezentată de domnul Paladi Constantin, cu funcţia de Primar, în 

calitate de achizitor, pe de o parte, 

și 

ASOCIEREA S.C. BIG CONF S.R.L.(lider de asociere)- S.C. TRANSPORTURI AUTO 
S.A. (Asociat)- S.C. CORNELL S FLOOR  S.R.L. (Asociat)- S.C. CONREC S.A. (Asociat)- 
S.C. PRO-ACTIV CONSULTING S.R.L. (Asociat) 

1.SC BIG CONF SRL lider-de asociere-asociat1, cu sediul in BOTOŞANI, judeţul 

BOTOŞANI, Calea Naţională nr. 1, telefon/fax 0231516143,s-mail scbigconfsrl@gmail.com , 

număr de înmatriculare J 07/233/2002, cod fiscal RO 14829417 , cont IBAN nr. 

RO39TREZ1165069XXX006183, deschis Ia Trezoreria Botoşani, reprezentată prin Conţac 

Marilena, funcţia Administrator, în calitate de executant lucrări, pe de altă parte. 

2.SC TRANSPORTURI AUTO SA- asociat 2, cu sediul în Botoşani, str. J.C. Brătianu nr. 114, 

județul   Botoşani, tel.0231517515, fax 0231517036, e-mail tasabt@gmail.com, număr 

înmatriculare. J07/01/1990, cod fiscal RO 5323410, cont IBAN nr, 
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RO18TREZ1165069XXX001129 deschis la Trezoreria Botoşani, reprezentată prin Curaliuc 

Laurentiu, funcţia Administrator, în calitate de executant lucrări, pe dc altă parte, 

3.SC CORNELL' S FLOOR SRL -asociat 3, cu sediul în sat ROMA, jud. Botoşani, telefon 

0231516116, fax 02315161, e-mai! cornells.floor@yahoo.com, numar de înmatriculare J 

07/748/2008, cod fiscal RO 24616580, cont IBAN RO86TREZ1165069XXX005434 deschis la 

Trezoreria Botoşani, reprezentată prin Tiprignan Mirela Elena, funcţia Administrator în calitate 

de executant lucrări, pe de altă parte, 

4.SC CONREC SA-asociat 4, cu sediul în Botoşani, Calea Naţională nr. 146 Jud. Botoşani, 

tel/fax 0231514672,e-mail conrec@conrecbotosani.ro, număr de înmatriculare J07/349/1991, 

cod fiscal RO 609357, cod IBAN RO16TREZ1165069XXX001262 deschis la Trezoreria 

Botoşani, reprezentată prin Vrăjitor iu Mihai, funcţia Director General, în calitate de executant 

lucrări, pe de altă parte, 

5. SC PRO-ACTIV CONSULTING SRL-asociat 5, cu sediul în laşi, str. Mayer Octav nr. 3 Jud. 

laşi. tel/fax 0232242436 , email office@proactivconsulting.ro, numar  de înmatriculare J 

22/224/2007, cod fiscal RO 20819094, cont IBAN RO41TREZ4065069XXX009507  deschis la 

Trezoreria Iaşi reprezentată prin CONDRATOV CLA IA -reprezentant legal împuternicit , în 

calitate de prestator servicii de proiectare, pe de altă parte, 

 

Având în vedere  adresa de actualizare nr. 344/15.02.2019  a pretului  contractului  de servicii de 

proiectare și execuția de lucrări 3732/951 din 03.05.2018   transmisa de ASOCIEREA S.C. BIG 
CONF S.R.L.(lider de asociere)- S.C. TRANSPORTURI AUTO S.A. (Asociat)- S.C. 
CORNELL S FLOOR  S.R.L. (Asociat)- S.C. CONREC S.A. (Asociat)- S.C. PRO-ACTIV 
CONSULTING S.R.L. (Asociat) și înregistrată la sediul Primăriei Unțeni sub 

nr.831/15.02.2019. 

Ținând cont  de nota de fundamentare de aprobare a actualizarii prețului contractului contractului  

de servicii de proiectare și execuția de lucrări 3732/951 din 03.05.2018, părțile convin de 
comun accord încheierea prezentului act adițional .  
 

Art.1 

Ca urmare  a acceptării de către Comuna Unțeni a adresei de actualizare  a prețului contractului, 

nr. 344/15.02.2019 înregistrat la sediul Comunei Unțeni sub nr.831/15.02.2019 conţinând noile 

valori pentru restul de executat, se accepta înlocuirea valorile din listele de cantitati de la faza 

PTH , iar decontarea lucrărilor ce urmează să fie executate se va face pe baza valorilor 

modificate. 

 

 

Art. 2  
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Punctele 4.2  și 4.5 din cadrul contractului nr. 3732/951 din data de 03.05.2018 se modifică 
și vor avea următorul conținut: 
 
4.2. - Preţul total convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul lucrărilor executate 

si a serviciilor prestate, plătibil executantului de către achizitor, este 9.814.315,16 lei la care se 

adauga T.V.A. in valoare de 19%. 

4.5- Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv lucrări de execuţie, plătibil 

executantului de către achizitor, conform graficului de plăţi este de 9.545.815,16  la care se 

adauga T.V.A. in valoare de 19%. 

Celelalte prevederi ale contractului rămân neschimbate. 

Prezentul act adiţional s-a încheiat astăzi, …………………, şi face parte din contractul  mai sus 

menţionat. 

 

Achizitor,                                                                                                           Executant, 
Comuna Unțeni                                     ASOCIEREA S.C. BIG CONF S.R.L.(lider de 
asociere)- S.C. 

 Primar,                                                        TRANSPORTURI AUTO S.A. (Asociat)-   Paladi 
Constantin                                       S.C. CORNELL S FLOOR  S.R.L. (Asociat)- S.C. 
CONREC S.A.       

                                                                (Asociat)- S.C. PRO-ACTIV CONSULTING S.R.L. 
(Asociat) 

                                                               S.C. BIG CONF S.R.L.(lider de asociere) 
 

                                                                  Reprezentant legal, 
                                                                    Conțac Marilena 

 
 

Contabil, 
Listar Eugenia 
 
 
Secretar, 
Ursachi Vasile 

 

 

Președinte de ședință, 

Consilier Bercea Cristina-Maria 


