
ROMÂNIA 
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
CONSILIUL LOCAL RACIU 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Contractatului de cesiune  

a contractului de lucrări nr. 379 din 24.06.2009 
 

PRIMARUL COMUNEI RACIU, JUDEȚ DÂMBOVIȚA, 
Având în vedere: 

 Raportul compartimentului urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Raciu; 

 subclauza 13.1 din cadrul Contractului de lucrări nr. 379/24.06.2009 încheiat între Primăria 
Raciu și S.C Meşteşugărească de gradul 1 Constructorul SA;  

 Adresa nr. 2281/15.06.2011 prin care S.C Meşteşugărească de gradul 1 Constructorul SA solicită acordul Consiliului Local Raciu în privința aprobării Contractului de cesiune a contractului de lucrări nr. 379/24.06.2009 în favoarea SC Dovisand SRL Gura Șuții; 
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. e, art. 45, alin. 6 și art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, propune următorul, 
 PROIECT DE HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1 Se validează cesiunea Contractului de lucrări nr. 379/24.06.2009, având ca obiect  construcția unui dispensar uman în satul Siliștea, comuna Raciu, de către S.C Meşteşugărească de gradul 1 Constructorul SA Târgoviște către SC Dovisand SRL Gura Șuții. 
Art. 2 Efectuarea prestației rămase de executat se va face în aceleași condiții prevăzute în Contractul de lucrări nr. 379/24.06.2009.  
Art. 3 Se aprobă actul adițional la Contractul de lucrări nr. 379/24.06.2009, prezent în anexa parte componentă a prezentei hotărâri. 
Art. 4 Se împuternicește primarul comunei Raciu să semneze, împreună cu persoanele desemnate de acesta, în numele și pentru autoritatea contractantă (Beneficiar), actul adițional prevăzut la art. 3. 
Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Raciu iar cu aducerea acesteia la cunoștința persoanelor și instituțiilor interesate se însărcinează secretarul comunei Raciu.  
 
 INIȚIATOR, 

Primar Grădinaru Vasile   
 
 
 



ACT ADIȚIONAL 

nr. ......... din ................... 

 

la Contractul de  lucrări nr. 379/24.06.2009, având ca obiect  construcția unui dispensar uman în satul Siliștea, comuna Raciu, 
 
încheiat între: 
 
Primăria Raciu, cu sediul în comuna Raciu, judeţul Dâmboviţa,   str. Principală,    nr.455,    cod   poştal   137267,   telefon     0245/242611   şi  fax  0245/242611, CUI  17352753,  cont  deschis  la Trezoreria Târgovişte, nr. RO27TREZ2715006XXX002752, reprezentată  prin Grădinaru Vasile   -  primar,  în  
calitate  de   beneficiar, pe  de  o  parte, 
 
           şi 

 

S.C Meşteşugărească de gradul 1 Constructorul SA, cu sediul în  Târgovişte, jud. Dâmboviţa, bvd. Independenţei, nr. 2-4, etaj III, telefon/fax: 0245.612953; 0245611882, număr de înmatriculare: C 15/23/19.07.2005, cod fiscal: RO 908855, 
cont RO87RNCB0128045440220001 la BCR Târgovişte, reprezentat prin Andreescu 
Miron, în  calitate  de   antreprenor, pe  de  altă  parte. 
 
Articol unic - Urmare a aplicării prevederilor subclauzei 13.1 din cadrul Contractului de lucrări nr. 379/24.06.2009 încheiat între Primăria Raciu și S.C Meşteşugărească de gradul 1 Constructorul SA Târgoviște, și încheierii Contractului de cesiune a contractului de lucrări nr. 379/24.06.2009 în favoarea SC Dovisand SRL Gura Șuții, cu acordul autorității contractante Comuna Raciu, începând cu data încheierii prezentului act adițional toate obligațiile aflate în sarcina executantului (Antreprenorului) S.C Meşteşugărească de gradul 1 Constructorul SA Târgoviște, conform Contractului de lucrări nr. 379/24.06.2009, se transferă SC Dovisand SRL Gura Șuții.  
 Încheiat astăzi ......................, în trei exemplare originale, câte unul pentru Comuna Raciu, SC Dovisand SRL Gura Șuții și  S.C Meşteşugărească de gradul 1 Constructorul SA Târgoviște.    
 
Comuna  Raciu,   SC Dovisand SRL,    S.C M Constructorul SA,  


