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Anexa nr.
La HAGA nr.
/ /țjQ .P W ?
Anexa nr. 1 3

„

La HCS nr.

NOTĂ DE FUNDAMENTARE,
privind aprobarea si informare solicitării de încheiere a unui act adițional la contractul
nr.4300/CEOSM/22.12.2017
Subiectul supus aprobării:
I

Direcția Strategie Dezvoltare - Departamentul Investiții solicită încheierea unui act adițional de
modificare a capitolului 3 (durata contractului) la contractul nr.4300/CEOSM/22.12.2017, încheiat cu
Asociația formată din SC YDA1L CONSTRUCT SRL, SC MANINTER CAR SRL, SC ANTREPRIZA
MONTAJ INSTALAȚII SA, având ca obiect ,,REFACERE DRUM PLOSTINA M ICULESTI”, fara calcul
de penal itati.

Temei legal:

II

Hotărârea nr. 1024/2011 privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor de energie electrică
de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin înființarea
Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia - S.A.;
Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, art. 1532 alin.6;
Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
Art. 23 lit. h, coroborat cu prevederile anexei nr. 2 din Actul constitutiv al S C.E.O;
Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
Hotărârea Guvernului nr.394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice a Legii nr. 99/2016.
Art.240 din Legea 99/2016,
Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 50/08.12.2017, privind aprobarea încheierii contractului
nr. 4300/CEOSM/22.12.2017;
- Contractul nr.4300/CEOSM/22.12.2017 :
Art. 15.1 - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, in cazul apariției unor circumstanțe care
lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora sau care nu au putut f i prevăzute la data încheierii
contractului.

Necesitate/Oportunitate:
Lucrarea "Refacerea drumului Ploștina Miculești" este necesară deoarece drumul comunal DC 102
a fost afectat de lucrările miniere de haldare, iar la solicitarea Primăriei comunei Slivilești, pentru
continuarea lucrărilor miniere din zona de către societate, este necesară refacerea acestuia și transformarea
lui in drum județean.
întrucât în cadrul contractului nu s-a menționat distinct perioada de valabilitate a acestuia, pentru a
se putea executa lucrările, după termenul de execuție menționat în contract (dacă este cazul), cu percepere
de penalități (conform clauzelor contractuale), este obligatoriu ca valabilitatea contractului să fie mai mare
decât termenul de execuție al lucrărilor.
III
In forma actuală contractul prevede că durata de execuție a contractului este de 12 luni după
emiterea ordinului de începe a lucrărilor. Conform ordinului emis de către dirigintele de șantier, lucrările
au început în data de 21.05.2018, dar au fost sistate pe perioada de timp friguros, conform normativelor
tehnice în vigoare, respectiv în perioada 13.12.2018 -27.03.2019(105 zile), ceea ce a determinat decalarea
duratei de execuție a contractului până în data de 05.09.2019.
Forma actuala :
"Art.3.1. Contractul intra in vigoare la data semnării lui de ambele parti si inregistrarea acestuia la
achizitor.

„

Art.3.2. Durata de execuție a contractului este de 12 luni pentru execuția lucrărilor, după emiterea
ordinului de incepere lucrărilor si se derulează conform graficului de execuție prevăzut la art. 5.4.....
Forma noua (solicitata):
... Art.3.1. Contractul intră in vigoare la data semnării lui de către ambele părți și înregistrarea acestuia
la beneficiar, fiin d valabil până la data de 31.03.2020."
Art.3.2. Termenul de execuție al lucrărilor este de 12 luni de la data începerii acestora precizată în
Ordinul de începere a lucrărilor și se realizează conform graficului de execuție prevăzut la art. 5.4"....
Prin memoriul nr.3115/09.08.2019. DSD- Departament Investiții solicită la contractul nr.2296/
CEOSE/ 20.08.2018, încheiat cu Asociația formată din SC YDAIL CONSTRUCT SRL, SC MANINTER
CAR SRL, SC ANTREPRIZA MONTAJ INSTALAȚII SA, având ca obiect „REFACERE DRUM
PLOSTINA MICULESTI”, încheierea unui act adițional de modificare prin care la Capitolul 3 „ Durata
contractului” sa se modifice pct 3.1 si 3.2, astfel:
Art.3.1 sa se modifice si sa devină :
Art. 3.1. Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și înregistrarea acestuia la
beneficiar, fiin d valabil până la data de 31.03.2020."
Art.3.2 sa se modifice si sa devină :
Art. 3.2. Termenul de execuție al lucrărilor este de 12 luni de la data începerii acestora precizată în
Ordinul de începere a lucrărilor și se realizează conform graficului de execuție prevăzut la art. 5.4"....

Prezentarea generală a subiectului:
Prin memoriul nr.3115/09.08.2019, DSD- Departament Investiții solicită la contractul nr. 2296/
CEOSE/ 20.08.2018, încheiat cu ASOCIAȚIA FORMATĂ DIN SC YDAIL CONSTRUCT SRL, SC
MANINTER CAR SRL, SC ANTREPRIZA MONTAJ INSTALAȚII SA, având ca obiect „REFACERE
DRUM PLOSTINA MICULESTI", încheierea unui act adițional, fara calcul de penalitati, prin care la
Capitolul 3 „ Durata contractului” sa se modifice pct 3.1 si 3.2, astfel:
Art.3.1 sa se modifice si sa devină :
Art. 3.1. Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și înregistrarea acestuia la
beneficiar, fiind valabil până la data de 31.03.2020."
Art.3.2 sa se modifice si sa devină :
Art. 3.2. Termenul de execuție al lucrărilor este de 12 luni de la data începerii acestora precizată în
IV Ordinul de începere a lucrărilor și se realizează conform graficului de execuție prevăzut la art. 5.4"....
Valoarea de atribuire a contractului este de 13.492.301,69 lei, valoarea rămasă de realizat fiind de
6.020.412,15 lei.
încheierea contractului a fost aprobată de către Consiliul de Supraveghere prin HCS nr.
50/08.12.2017.
Prin Hotararea Directoratului din data de 22.08.2019 s-a avizat modificarea art.3.1 si art.3.2, astfel :
Art. 3.1 sa se modifice si sa devină :
Art. 3.1. Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și înregistrarea acestuia la
beneficiar, fiin d valabil până la data de 31.03.2020."
Art. 3.2 sa se modifice si sa devină :
Art. 3.2.Termenul de execuție al lucrărilor este de 12 luni de la data începerii acestora precizată în
Ordinul de începere a lucrărilor și se realizează conform graficului de execuție prevăzut la art. 5.4"....

Riscuri asociate/propuneri de ameliorare:
Risc asociat:
încetarea contractului prin expirarea valabilității;
imposibilitatea desfășurării activităților miniere de exploatare a cărbunelui;
Anexe prezentei Note:

VI

Nr.
Crt
1
2

Tip document/conținut
Memoriu de prezentare act adițional
Extras contract

Nr.__/z/l/an
31 15/09.08.2019
4300/CEOSM/22.12.2017

Emitent
DSD-Departament Investiții
SERV achiziții

Concluzii - recomandarea emitentului propunerii și evaluarea dep. impactate:
Față de cele prezentate, în temeiul art.23 lit. h din Actul constitutiv al Societății, coroborat cu
art.15.1 din contractul nr.4300/CEOSM/22.12.2017, încheiat cu ASOCIAȚIA FORMATĂ DIN SC
YDAIL CONSTRUCT SRL, SC MANINTER CAR SRL, SC ANTREPRIZA MONTAJ INSTALAȚII
V II SA, având ca obiect „REFACERE DRUM PLOSTINA M ICULESTI”, vă supunem aprobării si informării
solicitarea DSD- Departament Investiții de încheiere a unui act adițional, prin care Ia Capitolul 3 „Durata
contractului” sa se modifice pct 3.1 si 3.2, astfel:
Z Consiliului de Supraveghere: Sa aprobe modificarea art.3.1 si art.3.2, astfel :
Art.3.1 sa se modifice si sa devină ;
o

S

Ari. 3.1. Contractul intră in vigoare la data semnării lui de către ambele părți și înregistrarea
acestuia la beneficiar, fiind valabil până la data de 31.03.2020."
Art.3.2 sa se modifice si sa devină ;
Art. 3.2. Termenul de execuție al lucrărilor este de 12 luni de la data începerii acestora precizată
în Ordinul de începere a lucrărilor și se realizează conform graficului de execuție prevăzut la art.
5.4"....
Adunării Generale a Acționarilor: Să fie informată despre modificarea art.3.1 si art.3.2, a stfe l:
Art.3.1 sa se modifice si sa devină :
Art. 3.1. Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și înregistrarea
acestuia la beneficiar, fiind valabil până la data de 31.03.2020."
Art.3.2 sa se modifice si sa devină ;
Art. 3.2. Termenul de execuție al lucrărilor este de 12 luni de la data începerii acestora precizată
în Ordinul de începere a lucrărilor și se realizează conform graficului de execuție prevăzut la art.
5.4"....
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