
  
 

RO M Â N I A  

JUDEȚUL BOTOȘANI  

COMUNA DOBÂRCENI  

CONSILIULUL LOCAL DOBÂRCENI      

  

HOTĂRÂREA  nr. 34 

 privind rezilierea contractului de lucrări nr. 939/30.09.2019, încheiat cu executantul  

SC MODGIGI SRL pentru obiectivul de investiții  

„Înființare grădiniță cu două săli de clasă în localitatea Dobârceni, comuna Dobârceni, 

județul Botoșani”  

Consiliul local al comunei Dobarceni, 

Având în vedere:  

- expunerea de motive a Primarului comunei Dobaârceni, în calitate de iniţiator, referatul  de 

specialitate  al compartimentului achizitii publice  și  raportul comisiei de specialitate al 

Consiliului Local Dobârceni; 

- contractul de finanțare nr. 1993/07.03.2018, modificat prin actul adițional nr. 1/02 12 2020 , 

încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației pentru finanțarea 

obiectivului de investiții „Înființare grădiniță cu două săli de clasă în localitatea Dobârceni, 

comuna Dobârceni, județul Botoșani”; 

- contractul de lucrări nr. 939/30.09.2019 încheiat cu SC MODGIGI SRL cu sediul în localitatea 

Pomârla, județul Botoșani, având ca obiect executarea lucrărilor aferente obiectivului de 

investiții „Înființare grădiniță cu două săli de clasă în localitatea Dobârceni, comuna 

Dobârceni, județul Botoșani”, precum și toate documentele contractului (caiet de sarcini, 

propunere tehnică și financiară, grafic de îndeplinire a contractului, grafic de plăți, garanția de 

bună execuție); 

În conformitate cu: prevederile art. 1270 și art. 1.552 alin. (1) Cod Civil; Legii nr. 24/2000 

privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul: prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ,  

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. (1) Se aprobă demararea procedurii de reziliere a contractului de lucrări nr. 

939/30.09.2019, încheiat cu executantul SC MODGIGI SRL pentru obiectivul de 



  
 

investiții „Înființare grădiniță cu două săli de clasă în localitatea Dobârceni, comuna 

Dobârceni, județul Botoșani” motivat de faptul că, SC MODGIGI SRL, în calitate de executant, 

nu a respectat clauzele și obligațiile contractuale (9.1. nu a executat, finalizat și întreținut 

obiectivul de investiții ce face obiectul contractului de lucrări, în termen de 12 luni de la data 

emiterii ordinului de începere a lucrărilor (24.04.2020);  9.2. nu a executat și  

 

 

finalizat lucrările, nu a asigurat forța de muncă și materialele cerute de și pentru contract; 9.5. 

nu a respectat și executat dispozițiile achizitorului, referitoare la lucrare). 

(2) La data prezentei, conform procesului verbal de recepție parțială, stadiul de execuție al 

lucrărilor este: stadiul fizic de execuție suprastructură 41,35% (zidărie parter, cofraje + armături 

+ betoane stâlpișori și buiandrugi + cofrat parțial centuri), stadiul valoric, conform celor două 

situații de plată, fiind 32,38% (situația de plată 1 – 129.457,23 lei, fără TVA și situația de plată 

2 – 48.212,97 fără TVA). 

(3) Sancțiunea rezilierii contractului nu exonerează constructorul SC MODGIGI SRL de la 

plata daunelor interese, în măsura în care evaluările vor constata crearea unui prejudiciu.  

Art. 2. Se aprobă demararea procedurii întocmirii documentației necesare pentru reluarea 

procedurilor  de achiziție a lucrărilor de construire rămase la acest obiectiv. 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Primarul Comunei Dobârceni. 

   

 

 

Preşedinte de Şedinţǎ,  

Chiteala Niculina 

  

                                                                                                Contrasemnează, 

                                             Secretar general, 

                                       Cimbru Liliana  
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