JUD.PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL
COCORASTII M IS L II
HOTARARE
Privind aprobarea CONTRACTELOR DE LUCRĂRI ce vor fi încredinţate direct spre
executare către SC A PA C O C -M ISLII SRL , al cărui acţionar unic este Consiliul local
Având in vedere:
Referatul de aprobare nr.2982/ 22.05.2020 a domnului primar al comunei
Cocorastii Mislii Alexandru Daniel,, precum si Referatul înaintat de către viceprimarul
comunei prin care propune realizarea unei lucrării de interes public in satul Cocorastii
M is lii;
-Raportul Biroul financiar contabil nr.2983/ 22.05.2020 privind necesitatea aprobării unor
CONTRACTE DE LU CRĂRI si confirmarea existentei resurselor financiare pentru
lucrările ce vor fi incredintata direct către SC A PAC O C -M ISLII SRL , al cărui acţionar
unic este Consiliul local;
Avizul de legalitate dat proiectului de hotarare de către secretara comunei si înregistrat
sub nr. 2984/ 22.05.2020 precum si A V IZU L Comisiei de specialitate pentru amenajarea
teritoriului, urbanism, agricultura, protecţia mediului, administrarea domeniului public si
privat, gospodărire comunala si activitati sportive ;
-prevederile art.2.1 si 5.1 alin(2) din Statutul SC A PA C O C -M ISLII SRL aprobat prin
Hotararea Consiliului local nr.3/ 2010 , coroborat cu prevederile art.7 alin(5) din Legea
nr.98/2016 privind achiziţiile publice.
In temeiul prevederilor art.129 alin(4) lit.”d”din Codul administrativ :
CONSILIUL LO CAL AL CO M UNEI COCORASTII M IS L II, hotărăşte :
A R T.l
Aprobarea următorului CONTRACT DE LUCRĂRI ce va fi încredinţat direct spre
executare către SC A P A C O C -M IS LII SRL , conform A N EXEI la prezenta hotarare si care
face parte integranta din aceasta, după cum urmeaza :
Contract pentru realizarea lucrării de “ Refacere gard cămin cultural Cocorastii
Mislii, intre cămin si Brigada silvica, lungime 40 m.l. in valoare de 3200, 26 lei fara
TVA reprezentând manopera ” ;
ART.2
Biroul financiar-contabil va îndeplini procedurile legale de încredinţare a contractului de
lucrări.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI COCORASTO MISLII

Nr. 2982 din 22.05.2020

REFERAT DE APROBARE
Privind aprobarea Contractelor de lucrări ce vor fl încredinţate
direct spre execuţie către SC APACOC MISLII SRL,a! carul
acţionar unic este Consiliul local

Având în vedere;
-prevederile art.2.1 si 5.1 alm (2) din Statutul SC APACOC MISLII SRL
aprobat prin Hotararea Consiliului local nr.3/2010,coroborat cu
prevederile art. 7 alin (5) din Legea n r.98/2016 privind achiziţiile
publice,cu modificări sl completări ulterioarei
Ţinând cont de referatului de necesitate întocmit de către vteepriiiiarul
comunei prin care se propune realizare unei lucrări de Intere public în
satul Cocorastii Mislti si anume „Refacerea gardului intre Căminul
Cultura! Cocorastii Mislii şi Brigada,pe o lungime de 40 ml" fapt datorat
gradului avansat de degradare a acestuia,propun spre analiza şi
aprobarea Consiliului Loca! al Comunei Cocorastii Mislii proiectul de
hotărâre privind „aprobarea Contractelor de lucrări ce vor fi Încredinţate
direct spre execuţie către SC APACOC MISLII SRL,al carul acţionar unic
este C o n s iliu l lo c a l.

PRIMAR,

■3 2 /g g # '& ' &> 20
CONTRACT DE SERVICII
NR....... /DATA...........................
în temeiul Legii 98/2016 si HG 395/2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat
prezentul contract de lucrări, între:

1. Părţile contractului
INSTITUŢIA COMUNA COCORASTII MISLII adresa sediu COCORASTII MISLII
telefon/fax 0244/229030 cod fiscal 2845753 cont trezorerie
RO51TREZ53324840271XXXXX, reprezentată prin ing.ALEXANDRU DANIEL, funcţia
primar, în calitate de Achizitor, pe de o parte,

ş«
SC APACOC MISLII SRL adresă sediu Comuna Cocorastii Mislii,nr 217A,
telefon/fax 0344/213489 număr de înmatriculare J29/380/18.03.2010 cod fiscal RO
26670500 , reprezentat prin administrator IORDAN ION MIHAITA , in calitate de
Prestator, pe de alta parte.
2. Definiţii
2.1 - în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
• Contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
• achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în
prezentul contract;
• asociat al prestatorului - operatorul economic care este asociat cu ofertantul
a cărui oferta a fost desemnata castigatoare, urmând a presta o parte a
serviciilor ce fac obiectul prezentului contract, conform sarcinilor stabilite prin
acordul de asociere;
•
preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza
contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor
obligaţiilor asumate prin contract;
• servicii - activităţi a căror prestare face obiectul contractului;
• produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte
bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul
are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;
• forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi
inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care
face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau
orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat
forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor
uneia din părţi;
• act adiţional: document ce modifica termenii şi condiţiile contractului de
presări servicii.
•

conflict de interese: înseamnă orice eveniment influenţând capacitatea
prestatorului de a exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau
care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor
achizitorului sau interesului public al contractului, orice motiv în legătură cu

posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau
prezente, ale prestatorului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile
oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi acţionând sub autoritatea şi
controlul prestatorului.
•

garanţia de bună execuţie: suma de bani care se constituie de către
contractant în scopul asigurării Achizitorului de îndeplinirea cantitativă,
calitativă şi în perioada convenită a contractului.

•

despăgubire generală : suma, neprevăzută expres în contractul de servicii,
care este acordată de către instanţa de judecată sau este convenită de către
părţi ca şi despăgubire plătibilă părţii prejudiciate în urma încălcării contractului
de prestări servicii de către cealaltă parte.

•

penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de prestări
servicii ca fiind plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă
parte în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din contract;

•

rezilierea contractului: se intelege desfiinţarea pe viitor a contractului de
servicii, fara ca acesta sa aduca atingere prestaţiilor succesive care au fost
făcute anterior rezilierii;

•

propunerea tehnica: parte a ofertei elaborata pe baza cerinţelor din caietul de
sarcini;

•

propunerea financiara: parte a ofertei ce cuprinde informaţiile cu privire la
preţ tarif, alte condiţii financiare si comerciale corespunzătoare satisfacerii
cerinţelor solicitate prin documentaţia de atribuire;

•

standarde: standardele, reglementările tehnice sau orice alte asemenea
prevăzute in caietul de sarcini si in propunerea tehnica;

•

zi - zi calendaristică; an - 365 de zile

3. Interpretare
3.1 în prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma
singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis
de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă
nu se specifică in mod diferit.
3 .3 - Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului

4.1- Prestatorul Se obligă să execute

“REFACERE GARD CĂMIN CULTURAL
COCORASTII MISLII INTRE CĂMIN SI BRIGADA IN LUNGIME DE 40 M ”

-Manopera în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca preţul convenit in prezentul contract
pentru lucrările prestate.

5. Valoarea contractului
5.1 .Valoarea totala a contractului este de 3808,31 lei cu TVA.
5.2 - Plata se va efectua pentru serviciile prestate pe baza procesului verbal de
recepţie la terminarea lucrărilor, pentru un preţ de 3808,31 lei cu TVA.
5.3 Procentul de cheltuieli indirecte care se va folosi in situaţiile de prestări
servicii intocmite de executant este de maxim 8%.
5.4 Procentul de profit care se va folosi in situaţiile de prestări servicii
intocmite de executant este de maxim 5 %.
5.5 Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit in prezentul
contract pentru lucrările prevăzute la articolul 4.
6. Durata contractului
6.1 - Prezentul contract produce efecte pentru o perioada de 10 zile incepand cu
data semnării acestuia după emiterea ordinului de incepere .
7. Documentele contractului
7.1 - Documentele contractului sunt:
a) Deviz Oferta
b) Ordin de începere
8. Modificarea valorii contractului
8.1 Valoarea prezentului contract se poate modifica , in funcţie de alocările bugetare
aprobate prin Hotararea Consiliului Local Cocorastii Mislii..
9. Modalitati de plata
9.1 Achizitorul se obliga sa plateasca preţul către prestator in termen de 30 de zile de
la emiterea facturii. Facturile se emit după acceptarea situaţiilor de plata si recepţia
lucrărilor.
10. Obligaţiile principale ale prestatorului
10.1- Prestatorul se obligă să presteze servicii, cu respectarea cerinţelor pentru
execute “r efa c er e gard c ă m in c u ltu r a l c o c o r a s t ii m is l ii in t r e c ă m in
SI BRIGADA IN LU N G IM E DE 40 M”-Manopem .
10.2. -(1) Prestatorul are obligaţia de a presta servicii prevăzute în contract cu
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure
resursele umane, cerute de şi pentru contract.
10.3. -Prestatorul se obliga sa presteze execute “REFACERE GARD CĂMIN
CULTURAL COCORASTII M ISLII INTRE CĂMIN SI BRIGADA IN LUNGIME DE 40
M "-Manopera în conformitate cu de cu obligaţiile conform cerinţelor specificate în

contract.
10.4. - In timpul serviciului personalul desemnat al prestatorului are obligaţia sa
îndeplinească următoarele îndatoriri:
- să raporteze în permanenţă factorilor cărora le este subordonat evenimentele
legate de îndeplinirea obligaţiilor de serviciu;
- să coopereze în permanenţă cu factorii desemnaţi de conducerea beneficiarului în
scopul unei bune desfăşurări a activităţii
- prestatorul este deplin responsabil pentru prestarea lucrărilor . Totodată este
răspunzător atât de sig ura nţa tu tu ro r o p e ra ţiu n ilo r şi m eto delor de prestare utilizate,
cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului;

- instruirea personalului revine prestatorului precum si răspunderea care incumba din
nerespectarea prevederilor legale;
10.5 Prestatorul are obligaţia de a permite beneficiarului sa supravegheze
desfasurarea lucrărilor, inclusiv verificarea lucrărilor prestate.
11. Obligaţiile principale ale achizitorului
11.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze lucrările prestate în termenul convenit.
11.2 - Achizitorul va efectua plata către executant , in maxim 30 de zile, pe baza
facturii insotita de situaţia de lucrări acceptata la plata si a procesului verbal de
recepţie a lucrărilor prestate. Factura va fi emisa numai după semnarea fara
obiectiuni de către achizitor a procesului verbal de recepţie aferent lucrărilor prestate.
11.3. - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 zile de la expirarea
perioadei convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce
achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt
timp posibil.
11.6. - Achizitorul are dreptul de a verifica si supraveghea desfasurarea lucrărilor
contractate si de a stabili conformitatea lor..
12. Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor
12.1. - In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuşeşte sa isi
indeplineasca obligaţiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce
din preţul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu 1 % din preţul contractului
pentru fiecare zi intarziere.
12.2. - In cazul in care achizitorul nu onorează facturile in termen de 28 de zile de la
expirarea perioadei prevăzute la clauza 10.2, acesta are obligaţia de a plaţi, ca
penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 1% pe zi intarziere din plata
neefectuata.
12.3 - Penalităţile datorate conform clauzelor 12.1. şi 12.2 curg de drept din data
scadenţei obligaţiilor asumate conform prezentului contract.
12.4
Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea
necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoarea penalităţilor ce
pot fi percepute în condiţiile art.12.1 şi 12.2, în completare, părţile datorează si daune
interese suplimentare ce se vor stabili de către instanţa.
12.5 - Nerespectarea de către părţi a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract dă
dreptul părţii lezate să considere contractul reziliat de plin drept fără nicio altă
formalitate şi fără nicio altă procedură judiciară sau extrajudiciară. Prezentul pact
comisoriu îşi produce efectele de la data scadenţei obligaţiilor neefectuate.
12.6 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o
notificare scrisă adresată prestatorului, fără nicio compensaţie, de la deschiderea
falimentului împotriva acestuia în condiţiile Legii nr. 85/2014 privind procedura
insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia că această renunţare
să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru
prestator. în acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract executată până la data denunţării
unilaterale a contractului.

Clauze specifice
13. încetarea si rezilierea contractului
13.1. - Prezentul contract inceteaza prin ajungerea la termen.
13.2 - Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara intervenţia
unei instanţe judecatoresti( sau tribunal arbitrai), in cazul in care:
- daca una dintre parti este declarata in stare de incapacitate de plaţi sau a fost
declansata procedura de lichidare inainte de începerea executării prezentului acordcadru;
- una dintre parti isi incalca oricare dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizata,
printr-o notificare scrisa, de către cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora
va duce la rezilierea prezentului acord-cadru;
- este declarata in stare de incapacitate de plaţi sau a fost declansata procedura de
lichidare inainte de inceperea executării prezentului acord-cadru ;
- cesionează drepturile si obligaţiile sale prevăzute in contractele subsecvente fara
acordul celeilalte parti;
13.3. - Prevederile prezentului capitol nu inlatura răspunderea pârtii care in mod
culpabil a cauzat incetarea contractului.

14. Cesiunea contractului
14.1 - Este interzisa cesiunea contractului de către prestator.
15. Forţa majoră
15.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
15.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor
asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
15.3 - îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei
majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia
acesteia.
15.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica
celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri
care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
15.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica
celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
15.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai
mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de
drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte
daune-interese.
16. Soluţionarea litigiilor
16.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între
ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
16.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul
nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita
ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.

17 Limba care guvernează contractul
17.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
18. Comunicări
18.1. - (1) In accepţiunea pârtilor contractante, orice notificare adresata de una
dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa in scris la sediul
prevăzut in partea introductiva a prezentului contract.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât
şi în momentul primirii.
18.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau email cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
Notificările verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt
confirmate, prin intermediul uneia din modalităţile prevăzute la alineatele precedente.
19. Legea aplicabilă contractului
19.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie azi prezentul contract în doua exemplare.

BENEFICIAR
COMUNA C O C O R A S T IIM IS L II
PRIMAR,
ALEXANDRU D A N IEL
SEF B IR O U ,
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BAICU ELENA ANGELICA

VIZAT JURIDIC,
BARBU DIANA GEORGIANA
ÎN T O C M IT ,
IORDAN CRIŞTI.NA

EXECUTANT,
SC APACOC M IS L II SRL
ADMINISTRATOR,
IORDAN ION

ROMANIA
Comuna COCORĂŞTII MISLII
Judeţul PRAHOVA
Primăria Cocorastii Mislii Telefon/ Fax-0244229030
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Raport de specialitate
Privind atribuirea contractului
„ REFACERE GARD CĂMIN CULTURAL COCORASTII MISLII INTRE CĂMIN SI BRIGADA
IN LUNGIME DE 40M-MANOPERA ”
La data de 26 mai 2016 a intrat in vigoare Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice,
potrivit art.31 din acest act normativ:
(1) Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru atribuite de o
autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în căzui în
care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a j autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui
pe care îi exercită asupra propriilor departamente sau servicii;
b) mai mult de 80% din activităţile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea
îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredinţate de către autoritatea contractantă care o
controlează sau de către aite persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;
c) nu există participare privată directă ia capitalul persoanei juridice controlate, cu excepţia
formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a

căror existenţă este necesară potrivit dispoziţiilor legale, în conformitate cu Tratatele, şi care nu
exercită o influenţă determinantă asupra persoaneijuridice controlate.
In aceste condiţii consideram ca sunt indeplinite cumulativ condiţiile impuse de art.31 din
Legea 98/2016, prevăzute de articolul ante-mentionat.
•

SC APACOC MISLII SRL este înfiinţata prin hotarare adoptata de către Consiliul Local

COCORASTII MISLII , avand acţionar unic CONSILIUL LOCAL, iar capitalul social este detinut
in proporţie de 100% de COMUNA COCORASTII MISLII , in calitate de persoana juridica de
drept public;
•

Bugetul de venituri si cheltuieli al SC APACOC MISLII SRL este aprobat anual prin

hotarare a Consiliul Local COCORASTII MISLII;
•

SC APACOC MISLII SRL prezintă anual Consiliul Local COCORASTII MISLII Raportul

de activitate , care ulterior este aprobat prin Hotarare a autoritatii deliberative;
•

In AGA al SC APACOC MISLII SRL este desemnat un membru din partea Consiliului

Local COCORASTII MISLII;
•

Consiliul Local COCORASTII MISLII prin alocarea fondurilor necesare asigura peste

80% din contravaloarea lucrărilor efectuate de către SC APACOC MISLII SRL.
•

Organigrama ,Statul de funcţii precum si numărul de personal pentru SC APACOC

MISLII SRL sunt aprobate prin hotarare de către Consiliul Local COCORASTII MISLII.
Avand in vedere faptul ca art.31 din Legea nr.98/2016 precizează faptul ca ,,Prezenta lege
nu se aplica contractelor de achiziţie publica / acordurilor -cadru atribuite de o autoritate
contractanta” , din interpretarea literal a textului de lege , apreciem ca in cazul de fata
autoritatea contractanta are posibilitatea legala de a incheia fie un contract de achiziţie publica ,
fie un acord cadru.
Data fiind importanta realizării acestei

lucrări ,, REFACERE GARD CĂMIN CULTURAL

COCORASTII MISLII INTRE CĂMIN SI BRIGADA IN LUNGIME DE 40M - MANOPERA

,

consideram oportuna incheierea unui contract de achiziţie publica cu SC APACOC MISLII SRL
avand la baza art.31 din Legea 98/2016 privind indeplinirea condiţiilor cumulative.
De asemenea menţionam ca sunt prevăzute credite bugetare la titlul bunuri si servicii
,pentru realizarea acestei lucrări .respectiv
achiziţii la acelaşi capitol .

aceasta lucrare este cuprinsa in programul de

Prin urmare proiectul de hotarare initiat este fundamentat si justificat pentru
„ REFACERE GARD CĂMIN CULTURAL COCORASTII MISLII INTRE CĂMIN SI BRIGADA
IN LUNGIME DE 40M - MANOPERA.

întocmit,
Baicu Angelica

SC APACOC M IS L II
COMUNA COCORĂŞTII M IS L II
JUDEŢ PRAHOVA
C IF R026670500
TEL/FAX 0344/213489

D6'
DEVIZ OFERTĂ

“REFACERE GARD CĂMIN CULTURAL COCORASTII MISLII INTRE CĂMIN SI
BRIGADA IN LUNGIME DE 40 M ”

NR.
CRT.
1
2
3
4
5
6
7

DESCRIERE

UM

PU/LEI

TOTAL

DECOPERTAT,SAPAT
DEMONTAT GARD
COFRAT
TURNAT BETON
FASONAT FIER
MONTAT PANOURI
BORDURATE
GRUNDUIT, VOPSIT

4,8 MC
40 ML
32 MP
7,8 MC
40 ML
20 BUC

100 LEI/MC
5 LEI/ML
25 LEI/MC
100 LEI/MC
4 LEI/ML
15 LEI/BUC

480
200
800
780
160
300

5 MP

8LEI/MP

40
2760

TOTAL

C h e ltu ie li d ir e c te

2760

R e c a p itu la ţie 2 0 2 0 S C A P A C O C M IS L II SRL
C A M 2 ,2 5 0 %

62,10

T o t a l c h e lt u ie li d ir e c te

2822,1

C h e ltu ie li in d ir e c t e 8 ,0 0 %

225,77

T o t a l in c lu s c h e lt u ie li in d ir e c t e

3047,87

P r o fit 5 %

152,39

T o t a l in c lu s iv p r o f i t

3200,26

T o ta l g e n e ra l f a r a TV A

3200,26

TVA 19 %

608,05

T o ta l g e n e ra l

3808,31

A dm inistrat
Iordan Ion

SC APACOC M IS L II
COMUNA COCORĂŞTII M IS L II
JUDEŢ PRAHOVA
CIF R026670500
TEL/FAX 0344/213489

DEVIZ NECESAR MATERIALE
“REFACERE GARD CĂMIN CULTURAL COCORASTII MISLII INTRE CĂMIN SI
BRIGADA IN LUNGIME DE 40 M ”

NR.CRT.

MATERIAL

CANTITATE

UM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

BETON
ŢEAVA RECTANGULARA
PANOU BORDURAT
FIER BETON PC 010
PLASA SUDA TA OCHIURI
ELECTROZI
SARMA 0 3
SARMA 01,18
SCÂNDURA COFRAG
GRUND, VOPSEA
DILUANT

7,8
21/2,2
20
4/12
5
3
18
3
1
2
1

MC
BUC/ML
BUC
BARE/ML
BUC
KG
KG
KG
MC
KG
LITRU

40X40X3
200X150X3
10X10 0 5

Adm inistrator,

R O M AN IA
Comuna COCORĂŞTII MISLII
Judeţul PRAHOVA
Primăria Cocorastii Mislii Telefon/ Fax-0244229030
e-mail - primariacocorastiimislii@gmail.com

CĂTRE,
SCAPACOC M IS L II SRL

A v â n d in vedere n e c es ita tea e fe c tu ă rii u n e i lu c r ă r i de

„

REFACERE

GARD CĂMIN CULTURAL COCORASTII MISLII INTRE CĂMIN SI BRIGADA IN
LUNGIME DE 40M - MANOPERA”

va

solicitam sa ne depuneţi o oferta de preţ

pentru prestarea acestor lucrări.
• la adresa de mail: primariacocorastiimislii@gmail.com , judeţul Prahova
sau la sediul autoritatii contractante.
PRIMAR,
Ing. Alexandru Daniel
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§(2,, O i Referat de ne

Domnule Prim ar,

&

Prin prezentul referat vă prezint necesitatea achiziţionării unor materiale şi realizarea
unor lucrări privind buna funcţionalitate a clădirilor şi curţilor interioare ale căminului
cultural din Cocorăştiii Mislii.
G ardul existent este deteriorat şi într-o stare avansată de degradare pe laturile de vest
şi sud. Consider ca sunt imperios necesare lucrări de reparaţii (confecţionare sau
înlocuire).
Vă rog să analizaţi şi să aprobaţi achiziţionarea materialelor necesare şi executarea
acestcr lucrări. Suma necesară este de cca. 7000 lei

Referent în ap aratu l propriu de specialitate al Primarului,
Gabriel Neacşu

'

'

R O M Â N IA
JU D EŢU L PRAHO VA .'
CO M UNA COCORĂŞT33 MSESLJI
C O N S ILIU L LO C A L
C O M IS IA N R g r
pentru amenajarea terttoriuiiM, urbanism, agricultura, protecţia
m ediului, administrarea domeniului public si p rivat,
gospodărire comunala
activitati sportive
R A P O R T
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ÎN C O N FO R M ITA TE CU PREVEDERILE AR T. 44 A L IN . 1 D IN
LEG EA NR215/2001 R EB U B U C A TĂ , P R IV IN D A D M IN IS T R A ŢIA
PU B LIC Ă LO C A LĂ , C O M IS IA ÎN T R U N IT Ă ÎN ŞEDINŢA D IN
D A TA DE z r f \ r/.s ;v„.
A V IZE A ZĂ FAVO RAB IL /
N EFA VO R A B IL FR O IE C TU L DE HO TĂRÂRE PREZENTAT.

«i .

PREŞEDINTE C O M IS IE ,

R O M A N IA
J U D .P R A H O V A
C O M U N A C O C O R A S T II M IS L II
S E C R E TA R G E N E R A L

NR.2984/ 22.05.2020

AVIZ

Subsemnata, IL IE E L E N A secretar , luând in analiza proiectul
de hotarare privind aprobarea unui C O N T R A C T D E L U C R Ă R I ce va
fi încredinţat direct spre executare către SC A P A C O C -M IS L II, al
cărui acţionar unic este Consiliul local Cocorastii M islii, constat ca sunt
îndeplinite prevederile art.2.1 si art.5.1 alin(2) din Statutul SC
A PA CO C - M I S L I I aprobat prin Hotararea Consiliului local nr.3/2010 ,
coroborat cu prevederile art.7 alin(5) din Legea nr.98/2016 privind
achizitiiile publice ,precum si prev.art.36 alin.(4) lit.’d” coroborat cu
prev.art.129 alin.(4) lit.”d” din Codul administrativ , fapt pentru care
acord “aviz favorabil
înţelegând ca prin înaintarea ofertei de către
societate, aceasta isi asuma responsabilitatea privind încadrarea in
obiectul de activitate a lucrărilor si serviciilor respective.

S E C R E TA R G E N E R A L

JUD.PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL
COCORASTII M IS L II

PROIECT

HOTARARE
Privind aprobarea CONTRACTELOR DE LUCRĂRI ce vor fi încredinţate direct spre
executare către SC A PAC O C -M ISLII SRL , al cărui acţionar unic este Consiliul local

Având in vedere:
Referatul de aprobare nr.2982/ 22.05.20120 a domnului primar al comunei
Cocorastii Mislii Alexandru Daniel,, precum si Referatul înaintat de către viceprimarul
comunei prin care propune realizarea unei lucrării de interes public in satul Cocorastii
Mislii NR........ / ....................;
-Raportul Biroul financiar contabil nr.2983/ 22.03.2020 privind necesitatea aprobării unor
CONTRACTE DE LU CRĂRI si confirmarea existentei resurselor financiare pentru
lucrările ce vor fi incredintata direct către SC A PAC O C -M ISLII SRL , al cărui acţionar
unic este Consiliul local;
Avizul de legalitate dat proiectului de hotarare de către secretara comunei si înregistrat
sub nr. 2984/ 22.05.2020 precum si A V IZU L Comisiei de specialitate pentru amenajarea
teritoriului, urbanism, agricultura, protecţia mediului, administrarea domeniului public si
privat, gospodărire comunala si activitati sportive ;
-prevederile art.2.1 si 5.1 alin(2) din Statutul SC A PA C O C -M ISLII SRL aprobat prin
Hotararea Consiliului local nr.3/ 2010 ,coroborat cu prevederile art.7 alin(5) din Legea
nr.98/2016 privind achiziţiile publice.
In temeiul prevederilor art.129 alin(4) lit.”d”din Codul administrativ :
CONSILIUL LOCAL AL CO M UNEI COCORASTII M IS L II, hotărăşte :
A R T.l
Aprobarea următorului CONTRACT DE LUCRĂRI ce va fi incredintat direct spre
executare către SC A P A C O C -M IS LII SRL , conform A N EXEI la prezenta hotarare si care
face parte integranta din aceasta, după cum urmeaza :
Contract pentru realizarea lucrării de “ Refacere gard cămin cultural Cocorastii
Mislii, intre cămin si Brigada silvica, lungine 40 m.l. in valoare de 3200, 26 lei fara
TVA reprezentând manopera ” ;
ART.2
Biroul financiar-contabil va îndeplini procedurile legale de încredinţare a contractului de
lucrări.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,

NR.......DIN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,

