ROMÂNIA

Judeţul GIURGIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Actului adiţional nr.2 la Contractul de furnizare

nr. 10.717/15.03.2016 aprobat în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului
Giurgiu nr.81 din data de 09 martie 2016

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
întrunit în şedinţă ordinară,

Având în vedere:
-expunerea de motive a Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrată la
nr.24.467/16.06.2016,
-raportul de specialitate al Serviciului Juridic şi Administraţie Locală, înregistrat
lanr.24.471/16.06.2016;

-raportul comisiei pentru administraţie publică locală, juridic şi de disciplină;
-raportul comisiei de buget - finanţe, administrarea domeniului public şi privat;
în temeiul art.36, alin.(4), lit.„a" şi art.45, alin.(2), lit.„a" din Legea nr.215/2001,

republicată, privind Administraţia Publică Locală, cu modificările şi completările
ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aproba Actul adiţional nr.2 la Contractul de furnizare nr.10.717 din data

de 15 martie 2016, încheiat între Municipiul Giurgiu şi Episcopia Giurgiului - Protoieria
Giurgiu, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Giurgiu,
în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu,

Serviciului Juridic şi Administraţie Locală, Direcţiei Economice cadrul Aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu, pentru ducerea la îndeplinire.

PREŞEDINTE DCONTRAS^MNEAZĂ,
SECR^TAR,

Oprişan Gi

Giurgiu, 29 iunie 2016
Nr. 211
Adoptată cu un număr de 18 votun pentru şi o abţinere, din totalul de 20 consilieri prezenţi

ANEXA NR. 1

U H^^ w>e. KH jjii
ACT ADIŢIONAL nr. 2
la contractul nr. 10.717/15.03.2016

Privind acordarea sumei de 150.000 lei in vederea decontări cheltuielilor
pentru intretinere: energie electrica, energie termica, apa, salubritate.

Părţile
MUNICIPIUL GIURGIU, cu sediul in sos. Bucureşti, nr. 49-51, tel/fax
0246/213588, 0246/213747, cod fiscal 4852455, cont IBAN
RO61TRE224A675000591100X, reprezentat prin domnul ec. Barbu Nicolae Primarul Municipiului Giurgiu si domnul Roşu Petre - Secretarul
Municipiului Giurgiu, in calitate de Finanţator, (denumita in continuare PMG Primăria Municipiului Giurgiu), - Autoritate contractanta

Si
EPISCOPIA GIURGIULUI - Protoieria Giurgiu cu sediul in Giurgiu, str. Grasse,
nr. 4, Cod Fiscal 4950488, tel: 0246/216531, Cont IBAN
RO15RNCB0145037300260001, deschis la BCR Suc. Giurgiu, prin reprezentant
legal Protoiereu Preot - Puflea Nicusor denumita in continuare beneficiar

Având in vedere H.C.L.M nr.

/, prevederile H.G.

1470/2002, actualizata, republizata, privind aprobarea normelor metodologice
pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 republizata,
actualizata, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de
cult aparţinând cultelor religioase, recunoscute in România, in temeiul:

Art. 41 din contract - " Prevederile contractului pot fi modificate si/sau
completate numai prin acte adiţionale semnate de comun acord de către parti
sau de către imputerniciti ai acestora, in urma solicitării scrise a uneia dintre
parti",

se incheie următorul:

ACT ADIŢIONAL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU
Nr. 24.467/16.06. 2016

EXPUNERE DE MOTIVE

Pentru iniţierea unui Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adiţional
al Contractului de furnizare nr. 10717/15.03.2016, aprobat in baza HCLM nr.
81/09.03.2016 privind acordarea unui sprijin financiar EPISCOPIEI GIURGIULUI PROTOIERIA GIURGIU, in sensul includerii suplimentar in cuantumul sumei de
150.000 lei, a cheltuielilor privind consumul de gaze naturale, in vederea decontării
acestora, alături de energie electrica, energie termica, apa si salubritate, in temeiul

art. 1270 Noul Cod Civil si art. 41 din contract, propun iniţierea unui proiect de
hotărâre cu următoarea titulatura:
..Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr. 2 la Contractul de
furnizare nr. 10717/15.03.2016 aprobat in baza HCLM nr. 81/09.03.2016"

Direcţia Administraţiei Locala prin Serviciul Juridic si Administraţie Locala, va
intocmi referatul de specialitate si va redacta proiectul de hotărâre, pe care ii va
susţine pentru avizare in fata Comisiilor Juridica si Buget - Finanţe.

SERVICIUL JURIDICPRIMA^,
ŞI ADMINISTRAŢIE LOCALĂ
NR. 24.471/16.06.2016

RAPORT DE SPECIALITATE
I.TEMEIUL DE FAPT
Prin Expunerea de motive nr. 24.467/16.06.2016, Primarul Municipiului Giurgiu, a
iniţiat Proiectul de hotărâre referitor la aprobarea modificării prin act adiţional al
Contractului de furnizare nr. 10717/15.03.2016.

II.TEMEIUL DE DREPT
Conform art. 44 din Legea nr. 215/2001 modificată, privind administraţia publică
locală, Serviciul Juridic si Administraţie Locala, a analizat şi elaborat prezentul raport în
temeiul prevăzut de lege.

III.ARGUMENTE DE OPORTUNITATE
Proiectul de hotărâre are ca obiect principal de reglementare aprobarea modificării prin
act adiţional al Contractului de furnizare nr. 10717/15.03.2016, aprobat prin HCLM nr.
81/09.03.2016 privind acordarea unui sprijin financiar EPISCOPIEI GIURGIULUI -

PROTOIERIA GIURGIU.
Prin cererea inregistrata cu nr. 20110/17.05.2016, Episcopia Giurgiului - Protoieria
Giurgiu, prin reprezentant legal Protoereu - Preot Puflea Nicusor solicita modificarea
obiectului contractului, in sensul includerii suplimentar in cuantumul sumei de 150.000 lei a
cheltuielilor privind consumul de gaze naturale, in vederea decontării acestora, alături de
energie electrica, energie termica, apa si salubritate.

Fata de cele prezentate se propune modificarea prin act adiţional al Contractului de
furnizare nr. 10717/15.03.2016.

IV.REGLEMENTĂRI LEGALE INCIDENTE
Proiectul de hotărâre are ca temei special de drept prevederile art. 1270 Noul Cod Civil
si art 41 din Contractul de furnizare nr. 10717/15.03.2016.

V.CONCLUZII SI PROPUNERI
Proiectul de hotărâre întruneşte condiţiile legale şi de oportunitate, propunem
dezbaterea şi aprobarea sa în şedinţa Consiliului Local.

