
R O M Â N I A 
JUDEŢUL CONSTANŢA                                                                   
COMUNA POARTA ALBĂ 

- Consiliul local –                                  
                                       

HOTĂRÂREA   NR.38  
privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 1 la Contractul de  

prestări servicii nr. 5204/22.08.2012 privind împădurirea perimetrului din  
Zona Gării cu frasin de baltă 

 

Consiliul local comunal Poarta Albă întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.03.2016;  
Văzând expunerea de motive prezentată de dl. primar Delicoti Vasile, Raportul Compartimentului 

de specialitate, avizul comisiilor nr. 1, 2 şi 3 precum şi avizul de legalitate al secretarului comunei ; 
 Având în vedere nota de constatare nr.3063/02.07.2015 a C.R.S.C. București înregistrată la 
Primăria Poarta Albă sub nr. 4235/02.07.2015, adresa nr.4265/03.07.2015 a Primăriei Poarta Albă către 
ANIF Constanța, nota de control nr.8793/21.12.2015 a A.F.M. 
 În conformitate cu prevederile legii nr. 273 din 29.06.2006  privind finanţele publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza art.36 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
 În temeiul art.45, alin.(1) şi art. 115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. – Se aprobă încheierea actului adiţional nr.1 la Contractul de prestări servicii nr. 5204 din  
22.08.2012 privind împădurirea perimetrului din Zona Gării cu frasin de baltă, contract încheiat între 
Comuna Poarta Albă şi SC Padverde SRL, având ca obiect modificarea art.2 din contract , astfel: 

Articolul 1. Se modifică obiectul şi preţul contractului de prestări servicii nr.5204/22.08.2012, după 
cum urmează:  

2.Obiectul şi preţul contractului 
2.1. Prestatorul se obligă să presteze servicii de împădurire constând în: 
- Împădurirea a 4,17 ha zona Gării, zonă inundabilă cu frasin de baltă. 
2.3. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, 

conform graficului de plăţi se majorează cu 32.961,88 lei fără TVA. 
Articolul 2. Celelalte prevederi ale contractului de prestări servicii nr. 5204/22.08.2012 rămân 

neschimbate. 
Art.2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul  

comunei Poarta Albă; 
Art.3. - Secretarul comunei Poarta Albă va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului – 

judeţul Constanţa pentru control şi verificarea legalităţii, Primarului comunei Poarta Albă, judeţul 
Constanţa, Biroului  contabilitate, buget-finanțe, impozite și taxe și resurse umane şi o va face publică 
prin afișare.   
 Art.4. - Prezenta hotărâre a fost adoptată  cu un număr de  12 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 
0 „abţineri”, din totalul de   12  voturi exprimate. 
POARTA ALBĂ/31.03.2016  
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
CONSILIER LOCAL,  
ȚIGMEANU FLORENTINA 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL COMUNEI POARTA ALBĂ 

CUMPĂNAŞU CAMELIA 
 

 
 
 
 



 
Act aditional nr. 1 

la 

Contract de prestari servicii 

nr. 5204/22.08.2012 

 

 
 
 
 
 

Comuna Poarta Alba , cu sediul în Calea Bucuresti , nr.25, jud. Constanta, tel.: 0241/853228, fax: 0241/853228, 

codul fiscal:4515239 ,cont trezorerie RO12TREZ24A700501710101X deschis la Trezoreria  Municipiului Constanta,  

reprezentat prin primar DELICOTI VASILE, în calitate de achizitor,  

 

şi  

 

SC PADVERDE  SRL, cu sediul în Insuratei, str. Nicolae Grigorescu, nr. 86, judetul Braila  , telefon / fax: 

0239/672404, , numarul de inmatriculare  J09/256/2003 , cod fiscal  RO 15323891,  cont trezorerie RO34TREZ 

1525 069X XX00 0452 reprezentată prin ing. Mocanu Marian, ocupand functia de administrator, in calitate de 

prestator. 

 

Articolul 1. Se modifica obiectul si pretul contractului  de prestari servicii nr. 5204/22.08.2012, dupa cum urmeaza 

: 

2. Obiectul si pretul contractului  

2.1. Prestatorul se obliga sa presteze servicii de impadurire constand in : 

- Impadurirea a 4,17 ha  zona Garii , zona inundabila cu frasin de balta . 

2.3. Pretul convenit pentru  indeplinirea contractului , platibil prestatorului de catre achizitor, conform graficului 

de plati se majoreaja cu  32.961,88 lei fara TVA 

 

Articolul 2 . Celelalte prevederi ale contractului de prestari servicii nr. 5204/22.08.2012 raman neschimbate  . 

 

Prezentul Act Aditional s-a incheiat in data de  _______________ ,  în doua exemplare originale cu aceeasi valoare 

juridica  fiecare si face parte integrata din Contractul de prestari servicii nr. 5204/22.08.2012.  

 

Achizitor,               Executant, 

.............................               .............................. 

                   

 

    COMUNA POARTA ALBA,              S.C PADVERDE S.R.L 

             Primar,        Administrator 

       DELICOTI VASILE                             MOCANU MARIAN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


