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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea executării unor lucrări supiimentare Ia obiecmul de investiţii 

„Trotuare şi pistă de biciclete Bulevardul Mihai \^azul”,
SMIS 124166

Consiliul local al municipiului Zalău,
' . Având în vedere Referatul de aprobare nr.: 34099/03.05.2023 al Primarului

municipiului Zalău şi Raportul de specialitate nr. 345{):6/04.05.2023 al Direcţiei tehnice 
şi Direcţiei economice; . ' .

Văzând Dispoziţia de şantier nr. 5 înregistrată la Primăria municipiului Zalău cu 
nr. 33985 din 03.05.2023; ,

Avizele comisiilor de. specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău;
în baza art. 129, alin. 4, lit. (d) şi art. 139, alin. 3, lit. (a) şi lit. (g) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE;

Art. 1. Se aprobă executarea unor lucrări suplimentare la obiectivul de investiţii 
„Trotuare şi pista de biciclete Bulevardul Mihai Viteazul”, SMIS 124166, propuse 
de proiectantul S.C. Rono Aqua S.R.L S.R.L. prin Dispoziţia de şantier nr. 5, înregistrată 
la Primăria municipiului Zalău cu nr. 33985 din 03.05.2023, la valoarea de 
1.837.568,59 lei fără TVA, respectiv 2.186.706,62 lei cu TVA.

Dispoziţia de şantier nr.5, înregistrată la; Municipiul Zalău cu nr. 33985 din 
03.05.2023 constituie Anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia 
tehnică. Serviciul investiţii, achiziţii publice.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- InstituţiaPrefectului judeţul Sălaj

..... - Primarul municipiului Zalău
- Direcţia administraţie publică
- Direcţia tehnică
- Direcţia economică
- Direcţia patrimoniu

PRIMAR, 
Ionel Ciunt

Voturi; _ “pentru”
“împotrivă”
“abţineri” 1DT/SIAP/AP/MP- 1 ex

mailto:primaria@zalausj.ro
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Nr. 34099/03.05.2023

REFERAT
privind aprobarea executării unor lucrări suplimentare la obiectivul de investiţii 

„Trotuare şi pistă de biciclete Bulevardul Mihai Viteazul”, SMIS 124166

în baza Contractului de lucrări nr. 62526 din 28.08.2019, încheiat cu Municipiul 
Zalău, SC Drum Construct SRL execută lucrările mai sus menţionate, având valoarea de 
19.858.436,32 lei fără TVA, respectiv 23.631.539,22 lei cu TVA. Termenul de finalizare a 

^ lucrărilor aferente obiectivului de investiţii „Trotuare şi pistă de biciclete Bulevardul Mihai 
Viteazul” este data de 31.07.2023.

Finanţarea lucrărilor este asigurată de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice (fonduri europene), prin Programul Operaţional Regional 2014- 
2020, Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritate de investiţii 4:4 
Investiţiile în educaţie şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de 
competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie 
^zZb/"/w<3re şi'din buget local.

Contractul de lucrări a fost achiziţionat prin procedura simplificată la valoarea de
16;806.217,72 lei fără TVA.

Până la această dată, la nivelul valorii contractului, au intervenit unnătoarele
modificări:

1. Majorarea valorii contractului cu valoarea rezervei de implementare, aprobată în 
baza OUG 64/2022 (Act adiţional m*. • 6/60143/01.08.2022) îii sumă de 
2.740.899.49 Iei fără TVA, respectiv 3.261.670,39 lei cu TVA, în baza art. 221, 
alin (1), lit c) din Legea nr. 98/2016.

2. Majorarea Valorii contractului cu contravaloarea lucrărilor suplimentare necesare 
pentru finalizarea lucrării, aprobate prin HCL nr. 144/2022 (Act adiţional nr. 
5/40728/18.05.2022), în sumă de 211.057,61 lei fără TVA, respectiv 251.158,56 
lei inclusiv TVA, în baza art. 221, alin (1), lit b) din Legea nr. 98/2016.

Majorarea totală a. valorii contractului, până la această dată, este în cuantum de 
2.951.957,10 lei fără TVA, respectiv 3.512.828,95 lei cu TVA şi reprezintă 17.56% din 
valoarea-iniţială a contractului.

în baza contractului de servicii nr. 62371 din 27.08.2019, SC Rono Aqua SRL 

asigură serviciile de Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a 
lucrărilor aferente contractului menţionat anterior.

A ■ ,

In baza HGL nr. 144/28.04.2023, s-a aprobat executarea lucrărilor suplimentare 
cuprinse în Dispoziţiile de şantier nr. 3 din martie 2021 şi nr. 4 din februarie 2022, la 
obiectivul de investiţii „Trotuare şi pistă de biciclete Bulevardul Mihai Viteazul”, la 
valoarea de 211.057,61 lei fără TVA, respectiv 251.158,56 lei inclusiv TVA, suma fiind
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suportată din Cap.5.3 Cheltuieli diverse şi nepreyăzute al investiţiei, unde a fost disponibilă
suina de 2.402.622,8Idei fără TV^^respectiv 2.859.121,14 lei cu TVA.

în urma aprobării lucrărilor^ suplinientare menţionate, suma rămasă disponibilă în 
Cap.5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute este de 2.191.565,20 lei fără TVA, respectiv 
2.607.962,59 lei cu TVA.

în urma constatărilor din teren, proiectantul SC Rono Aqua SRL, a emis Dispoziţia 
de şantier nr. 5 înregistrată la Municipiul Zalău cu nr. 33985 din 03.05.2023, prin care se 
dispun următoarele; . ' .

' -se desfiinţează staţia de autobuz dintre picheţii 65-67 şi se relocă între picheţii 75-77; 
în locul staţiei desfiinţate în spaţiul rămas se va amenaja staţie taxi (5 locuri).

-din anul 2017 de când este elaborat proiectul pe mobilitate urbană au apărut.o 
mulţime de investiţii noi, unele dintre ele fiind finalizate iar altele în curs de finalizare, sau 
altele care vor începe în viitor. Se va ţine cont de aceste-investiţii .

- se renunţa la zidurile de sprijin din beton armat din proiect şi se vor executa ziduri de 
sprijin din blocheţi din beton prefabricaţi acolo unde condiţiile de rezistenţă,, stabilitate şi 
diferenţa între terenul amenajat/neamenajat permit acest lucru.

- se vor executa ziduri de sprijin din blocheţi între strada Depozitelor şi pizzeria Don 

Roberto, în staţia de autobuz relocată pichet 75-77, în staţia-de autobuz desfiintaţă pichet 65-
67 şi pe toată lungimea gardului amenajat pentru spaţiul dejoacă din zona Dedeman.

- se va executa un canal tehnic pentru curenţii slabi care va avea următorul traseu: deda 
de la supermarket Silvania (pichet 1) până la Oficiul Poştal Zalău (pichet 7) pe partea 
stângă,'după care reţeaua traversează pe partea dreaptă şi se continua pe partea dreapta până 
în' dreptul" străzii Tudor Vladimirescu, aici executându-se o altă subtraversare pe b-dul 
Mihai Viteazul pentm a se realiza conectarea la reţeaua de curenţi slabi nou realizată pe str. 
Simion Bămutiu.

- între picheţii 8 şi 9 se va realiza parcarea existentă, trotuarul şi pista relocându-se în 
spatele parcării, înspre platoul de marmură din P-ţa 1 Decembrie.

- iluminatul stradal între str. G. Dragalina şi str. Voievod Gelu se va translata pe aleea 
pietohală.

^ ■' -'în zona stafiilor de autobuz şi a parcărilor bordura mare se va monta întoarsă.
Structura mtieră a parcărilor şi a staţiilor de autobuz va fi identică cu cea a carosabilului ‘ ■ 
existent.'

- se va tine cont de investiţia din Zona Armătura prin amenajarea unui acces carosabil.
- se va renunţa la copertina din staţia de autobuz Rominserv -laifo.

*"- se vor ridica la cotă căminele existente, iar capacele deteriorate se vor înlocui cu
capace noi.

- datorită investiţiilor noi, se vor suplimenta cantităţile pentru realizarea acceselor.
- se renunţă la pavajul prevăzut pentru parcări, acestea se vor executa din mixtură

asfaltică.
- se renunţă la pasarela pietonală prevăzută la poziţia km 5-t-517.

- având în vedere că pentru execuţia lucrărilor este necesară alimentarea utilajelor cu 
energie electrică pe o lungime de aprox. 4,7 km, nu se poate folosi alimentarea cu energie 
electrică fixă din cadrul organizării de şantier. Drept urmare se renunţă la articolul de 
energie electrică în cadrul devizului “organizare de şantier” şi se suplimentează listele de 
cantităţi cu utilajul “grup electrogene mobil”.
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Dispoziţia de şantier nr. 5 prin care se propun rnodificările intervenite la proiect, este 
însoţită de listele de cantităti de luorări întocmite'‘^‘d^'proiectant şi evaluate valoric de către 

executant (conform devizelor anexate) cu■ respectarea preţurilor/tarifelor unitare pentru 
materiale, manoperă, utilaje şi transport şi a cotelor de.recapitulaţie din oferta, care a stat la 
bază încheierii contractului de lucrări. Pentru materialele care nu se regăsesc în oferta , 
iniţială, executantul a prezentat oferte de preţ de la furnizori.

Conform listelor de NR (Note de renunţare) şi NCS (Note de comandă suplimentară) 
întocmite de proiectant şi evaluate valoric de către executant (conform devizelor anexate), 
valoarea lucrărilor la care se renunţă şi valoarea lucrărilor suplimentare se prezintă după 
cum urmează:

Dispoziţia 
nr. 5 

Liste de

DiferenţaNCS NCS
diverse

NR NR DSl

1 2 3 ■ 4 ■ 5=3+4-l-2 ■ ■
cantităţi

TOTAL LEI 423.338,391.307.208,64 36.192,55 1.414.230,20 494.167,40
TVA LEI 6.876,58248.369,64 ■ 80.434,29.268.703,74 93.891,81
TOTAL LEI 
CU TVA 1.555.578,28 43.069,13 1.682.933,94 503.772,68 588.059,21

Menţionării faptul că valoarea lucrărilor suplimentare, este de: 1.837.568,59 lei fără 
TVA, respectiv 2.186.706,62 lei cu TVA (1.682.933,94 lei + 503.772,68 lei = 2.186.706,62 
iei).’

Precizăm că în baza art. 25.1 din contractul de lucrări, acesta poate fi modificat în 
confonnitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016 în următoarele situaţii: 
modificări ale duratei de execuţie ca urmare a apariţiei unor elemente independente■' de 
voinţa Achizitorului sau Executantului; modificări legislative sau de norme tehnice/ stasuri/ 
normative/ standarde; modificări generate de cerinţe ale autorităţilor de mediu; modificări 
generate de autorităţi locale/centrale, cerute prin diverse avize/ acorduri/ autorizaţii; 
modificări generate de renunţare/suplimentare la unele articole de lucrări; modificări 
generate de aplicarea legii monumentelor istorice; modificări generate de optimizarea 
proiectului; modificări generate de includerea de noi sub contractanţi şi/ sau înlocuirea 
subcontractanţilor iniţiali; modificări generate de schimbarea personalului cheie; modificări 
generate de expertize tehnice; modificări generate de adaptare la context practic.

Modificările la proiect propuse prin Dispoziţia de şantier nr. 5 vor face obiectul unei 
modificări nesubstanţiale a contractului, în baza art. 221 lit b) din Legea nr. 98/2016, care 
se poate realiza pentru lucrările, serviciile sau produsele adiţionale din partea 
contractantului iniţial, în limita a maximum 50% din valoarea contractului iniţial, care au 
devenit necesare şi nu au fost incluse în procedura, de achiziţie iniţială, iar schimbarea 
contractantului:

- esţe imposibilă din motive economice sau tehnice, precum cerinţe privind 
interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau 
instalaţiile existente achiziţionate în cadrul procedurii de achiziţii iniţiale; şi

- ar cauza autorităţii contractante o creştere semnificativă a costurilor; '
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Conform prevederilor art. 3, alin (1) din Instrucţiunea ANAP nr. 1/2021 privind 
modificările contractului de achiziţie publică/contractului de achiziţie sectorială/acordului-

A

cadru şi încadrarea acestor modificări ca fiind modificări nesubstanţiale: „In cazul în care 
este necesară achiziţionarea unor produse/servicii/lucrări suplimentare de la contractantul 
iniţial, indispensabile atingerii rezultatelor şi indicatorilor specifici de performanţă sau 
calitate aferenţi respectivului contract, iar autoritatea contractantă nu poate atribui un nou 
contract pentru că se află în imposibilitatea schimbării contractantului iniţial din motive 
economice sau tehnice şi pentru că schimbarea ar cauza autorităţii contractante dificultăţi 
semnificative sau creşterea semnificativă a costurilor, se aplică prevederile art. 221, alin (1), 
lit.b).”

Potrivit art. 5 din Instrucţiunea ANAP nr. 1/2021, alin . (2),
“(1) Modificările aplicate în condiţiile prevăzute de art. 221 alin. (1) lit. b) şi c) din 

Legea nr. 98/2016 şi, respectiv, ale art. 237 şi 238 din Legea nr. 99/2016 trebuie analizate 
ca modificări de sine stătătoare, independente de restul modificărilor permise ale 
contractului menţionate la art. 1 alin. (5) din prezenta instrucţiune.

(2) In aplicarea prevederilor art. 221 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, 
autoritatea/entitatea contractantă va urmări ca valoarea cumulată a tuturor modificărilor 
contractului/acordului-cadru realizate în condiţiile prevăzute de art. 221 alin. (1) lit. b) şi c) 
din Legea m*. 98/2016 să nu depăşească pragul de 50% din valoarea contractului iniţial; în 
cazul în care contractul iniţial include o fonnulă de ajustare a preţului, pragul valoric de 
maximum 50% se raportează la valoarea ajustată a contractului, la momentul aprobării 
modificării (a se vedea exemplul de calcul al preţului revizuit al contractului atunci când au 
loc mai multe tipuri de modificări contractuale, prevăzut în anexa m-. 2 la prezenta 
instrucţiune).

(3) Valoarea celorlalte modificări permise ale contractului nu are impact asupra 
procentului de 50% prevăzut de art. 221 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 98/2016 (a se 
vedea anexa nr. 1 la prezenta instrucţiune), modificările prevăzute de aceste norme putând fi 
realizate distinct/suplimentar faţă de celelalte modificări.”

A

In conformitate cu prevederile instrucţiunii ANAP, invocate anterior, lucrările/ 
serviciile/ bunurile suplimentare sunt considerate modificări nesubstanţiale ale contractului 
în situaţia în care modificarea nu permite schimbarea contractantului din motive economice 
sau tehnice şi ar cauza autorităţii contractante o creştere semnificativă a costurilor/dificultăţi 
semnificative. în situaţia noastră, schimbarea contractantului ar fi dificilă, practic imposibil 
de realizat, deoarece lucrările prevăzute în Dispoziţia de şantier nr. 5 se intercalează între 
alte categorii de lucrări, iar introducerea unui contractant nou ar însemna dificultăţi în 
stabilirea limitelor de asumare a garanţiei de bună execuţie, respectiv înlocuirea 
contractantului pentru această categorie de lucrări ar afecta garanţia pe care contractantul 
iniţial este obligat să o asigure conform contractului şi i-ar crea dificultăţi acestuia din urmă 
privind respectarea graficului de execuţie, precum şi dificultăţi legate de organizarea 
execuţiei lucrărilor în sine. De asemenea, introducerea unui nou contractant pe amplasament 
ar crea dificultăţi semnificative autorităţii contractante, datorită necesităţii organizării unei 
noi proceduri de achiziţie publică, care ar genera termene suplimentare în execuţie şi 
întârzieri la nivelul contractului de lucrări iniţial.

i

Totodată, introducerea unui nou contractant generează costuri suplimentare şi 
dificultăţi, noua ofertă putând avea costuri mai mari în ceea ce priveşte forţa de muncă,
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utilajele şi transporturile, preţurile fiind aliniate la noile condiţii de pe piaţa construcţiilor, 
domeniu în care s-au înregistrat creşteri semnificative de preţuri.

Prin modificările propuse nu se modifică obiectivul general al contractului, nu se 
schimbă obiectul acestuia; nu se extinde aria de acoperire a contractului. De aserhenea, nu 
se creează'o situaţie de natura modificării condiţiilor de achiziţie deoarece nu determină 
posibilitatea ca şi alţi posibili ofertanţi să fi putut participa la procedură. '

Totodată, la modificarea Valorică a contractului, trebuie avute în vedere şi Notele de 
renunţare din cadrul DS nr. 5, având valoarea de 1.343.401,19 lei Tară TVA, respectiv

A , .

1.598.647,42 lei cu TVA. In acest sens, valoarea contractului de lucrări trebuie majorată cu 
diferenţa dintre NCS şi NR, respectiv 494.167,40 lei fără TVA (1.837.568,59 - 
1.343.401,19).

Suma necesară majorării valorii contractului, respectiv 588.059,21 lei cu TVA este 
asigurată la capitolul „Cheltuieli diverse şi neprevăzute” din Devizul general al investiţiei.

Luând în considerare faptul că aceste lucrări sunt necesare, conform celor precizate 
anterior, supunem spre aprobarea Consiliului local, realizarea lucrărilor suplimentare în 
cadml investiţiei „ Trotuare şi pistă de biciclete Bulevardul Mihai Viteazul, propuse prin 
Dispoziţia de şantier nr. 5 în valoare totală de 2.186.706,62 Iei cu TVA şi majorarea valorii 
contractului de lucrări cu 588.059,21 lei cu TVA, suma fiind suportată din Cap.5.3 
Cheltuieli diverse şi neprevăzute al investiţiei, unde este disponibilă suma de 2.191.565,20 
lei fără TVA, respectiv 2.607.962,59 lei cu TVA.

Precizăm că lucrările propuse prin dispoziţia de şantier menţionată anterior sunt de 
natura cheltuielilor eligibile în cadrul proiectului.

Iniţiator,
Primarul Municipiului Zalău 

Ionel Ciunt

w.
r: * .#/

întocmit; Milena Pojar 
DT/SIAP/AP/MP/I ex
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DIRECŢIA ECONOMICĂ
9 -

DIRECŢIA TEHNICĂ 

Nr. 34506 din 04.05.2023

RAPORT DE SPECIALITATE
aferent proiectului de hotărâre privind aprobarea prin HCL a executării unor lucrări 

suplimentare la obiectivul de investiţii „Trotuare şi pistă de biciclete Bulevardul
Mihai Viteazul^ SMIS 124166

în baza Contractului de lucrări nr. 62526 din 28.08.2019, încheiat cu Municipiul Zalău, 
SC Dmm Cohstruct SRL execută lucrările mai sus menţionate, âvând valoarea de 
19.858.436,32 lei fără TVA, respectiv 23.631.539,22 lei cu TVA, Termenul de finalizarea 
lucrărilor aferente obiectivului de investiţii „Trotuare şi pistă de biciclete BLilevardul Mibai 
Viteazul” este data de 31.07.2023.'

Finafiţareă lucrărilor este asigurată de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice (fonduri europene), /"rin Programul Operdţional Regional 2014- 
2020, Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Priorităte 'de investiţii 4.4 
Investiţiile în educaţie şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de 
competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie 

şi din buget local.
Contractul de lucrări a fost achiziţionat prin procedura simplificată la valoarea de 

16.806.217,72 leî fără TVA.
■ Până la această dată, la nivelul valorii contractului, au inteiVenit următoarele 

modificări:
r. Majorarea valorii contractului cu valoarea rezervei de implementare, aprobată în 

baza OUG 64/2022 (Act adiţional nr. 6/60143/01.08.2022) în sumă de 
2.740.899.49 lei fără TVA, respectiv 3.261.670,39 lei cu TVA, în baza art. 221.

■ alin (l),,lit c) din Legea nr. 98/2016;
2. Majorarea valorii contractului cu contravaloarea lucrărilor suplimentare necesare 

pentru finalizarea lucrării, aprobate prin HCL nr. 144/2022 (Act adiţional nr. 
5/40728/18.05.2022), în sumă de 211.057,61 lei fără TVA, respectiv 251.158,56 
lei inclusiv TVA, în baza art. 221, alin (1), lit b) din Legea nr. 98/2016.

Majorarea totală a valorii contractului, până la această dată, este în cuantum de 
2.951.957,10 lei fără TVA, respectiv 3.512.828,95 lei cu TVA şi reprezintă 17.56% din 
valoarea iniţială a contractului.

în baza contractului de servicii nr. 62371 din 27.08.2019, SC Rono Aqua SRL asigură 
serviciile de Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor 
aferente contractului menţionat anterior.

în baza HCL nr. 144/28.04.2023, s-a aprobat executarea lucrărilor suplimentare 
cuprinse în Dispoziţiile de şantier nr. 3 din martie 2021 şi nr. 4 din februarie 2022, la 
obiectivul de investiţii „Trotuare şi pistă de biciclete Bulevardul Mihai Viteazul”, la valoarea 
de 211.057,61 lei fără TVA, respectiv 251.158,56 lei inclusiv TVA, suma fiind suportată din
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Cap.5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute al investiţiei, unde a fost disponibilă suma de 
2.402.622,81 lei fără TVA, respectiv 2.859.121,14 lei eu TVA. ■ ‘

în urma aprobării lucrărilor suplimentare, menţionate, suma rămasă disponibilă în 
Cap.5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute este'de 2.191.565,20 lei fără TVA, respectiv 
2.607.962,59 lei cu TVA.

în urma constatărilor din teren, proiectantul SC Rono Aqua SRL, ă emis Dispoziţia de 
şantier nr. 5 înregistrată la Municipiul Zalău cu nr. 33985 din 03.05.2023, prin care se dispun 
următoarele:

- se desfiinţează staţia de autobuz dintre picheţii 65-67 şi se relocă Între picheţii 75-77. 
în locul staţiei desfiinţate în spaţiul rămas se va amenaja staţie taxi (5 locuri).

- din anul 2017 de când este elaborat proiectul pe mobilitate urbană au apărut o 
mulţime de investiţii noi, unele dintre ele fiind finalizate iar altele în curs de finalizare, 
sau altele care vor începe în viitor. Se va ţine cont de aceste investiţii.

-se renunţa la zidurile de sprijin din beton armat din'proiect şi se vor executa 
ziduri de sprijin din blocheţi din beton prefabricaţi acolo unde condiţiile de rezistenţă, 
stabilitate şi' diferenţa între terenul amenăjat/neamenajăt permit acest lucru.

- se vor executa ziduri de sprijin din blocheţi-între strada Depozitelor şi pizzeria Don 
Roberto, în staţia de autobuz relocată pichet 75-77, în staţia de autobuz desfiintaţă pichet 65- 
67 şi pe toată lungimea gardului amenajat pentru spaţiul de joacă din zona Dedeman.

- se va executa un canal tehnic pentru curenţii slabi care va avea următorul traseu: 
de la de la supermarket Silvania (pichet 1) până la Oficiul Poştal Zalău (pichet 7) pe 
partea stângă, după care reţeaua traversează pe partea dreaptă şi se continua pe partea 
dreapta până în dreptul străzii Tudor Vladimirescu, aici executându-se o altă 
subtraversăre pe b-dul Mihai Viteazul pentm ă se realiza conectarea la reţeaua de 
curenţi slabi nou realizată pe str. Simion Bărnuţiu.

- între picheţii 8 şi 9 se va realiza parcarea existentă, trotuaml şi pista relocându- 
se în spatele parcării, înspre platoul de marmură din P-ţa 1 Decembrie.

- iluminatul stradal între str. G. Dragalina şi str. Voievod Gelu se va translata pe 
aleea pîetonală.

- în zona staţiilor de autobuz şi a parcărilor bordura mare se va monta întoarsă.' 
Structura rutieră a parcărilor şi a staţiilor de autobuz va fi identică cu cea a 
carosabilului existent.

-se va tine cont de investiţia din Zona Armătura prin amenajarea unui acces 
carosabil.

- se va renunţa la copertina din staţia de autobuz Rominsei*v -laifo.
- se vor ridica la cotă căminele existente, iar capacele deteriorate se vor înlocui 

cu capace noi.
- datorită investiţiilor noi, se vor suplimenta cantităţile pentru realizarea 

acceselor.
- se renunţă la pavajul prevăzut pentru parcări, acestea se vor executa din mixtură

asfaltică.
- se renunţă la pasarela pietonală prevăzută la poziţia km 5+517.

- având în vedere că pentru execuţia lucrărilor este necesară alimentarea utilajelor 
cu energie electrică pe o lungime de aprox. 4,7 km, nu se poate folosi alirnentarea cu 
energie electrică fixă din cadrul organizării de şantier. Drept urmare se renunţă la 
articolul de energie electrică în cadrul devizului “organizare de şantier” şi se 
suplimentează listele de cantităţi cu utilajul “grup electrogene mobil”.
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•• Dispoziţia de şantier nr. 5'pnh .care s.e'pfopun modificările intervenite la proiect, este 
însoţită de listele de cantităţi de lucrări'întocniite de proiectant şi evaluate valoric de către 
executant (conform devizeldr^anexate) 'cu .respectarea preturilor/tarifelor unitare pentru 
materiale, manoperă, utilaje şi transport şi a cotelor de recapitulaţie din oierta, care a stat la 
baza încheierii contractului de lucrări; Pentru materialele care nu se regăsesc în oferta iniţială,' 
executantul a prezentat oferte de preţ de la furnizori.

Conform listelor de NR (Note de renunţare) şi NCS (Note de comandă suplimentară) 
întocmite de proiectant şi evaluate valoric de către executant (conform devizelor anexate), 
valoarea lucrărilor la care se renunţă şi valoarea lucrărilor suplimentare se prezintă după cum 
urmează:

Diferenţa 'NCS • NCS
diverse

NR DSlNRDispoziţia 
nr. 5 

Liste de 5=3+4-l-23 41 2
cantităţi

TOTAL LEI 1.414.230,20 423.338,39 494.167,401.307.208,64 36.192,55
TVA LEI 6.876,58 268.703,74 80.434,29 93.891,81248.369,64
TOTAL LEI 
CU TVA 503.772,68 588.059,211.682.933,941.555.578,28 43.069,13

Menţionăm faptul că valoarea lucrărilor suplimentare, este de: 1.837.568,59 Iei fără 
TVA, respectiv 2.186.706,62 Iei cu TVA (1.682.933,94 lei + 503.772,68 lei = 2:186.706,62
lei).

• Precizăm că în baza art. 25.1 din contractul de lucrări, acesta poate fi modificat'în 
conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016 în următoarele situaţii: modificări 
ale duratei de execuţie ca urmare a apariţiei unor elemente independente de . voinţă 
Achizitorului sau Executantului; modificări legislative sau de norme tehnice/ stasuri/ 
normative/ standarde; modificări generate de cerinţe ale autorităţilor de mediu; modificări 
generate de ■ autorităţi locale/centrale, cerute prin diverse. avize/ acorduri/ autorizaţii; 
modificări generate de renunţare/suplimentare la unele articole de lucrări; modificări 
generate de aplicarea legii monumentelor istorice; modificări generate de' optimizarea 
proiectului; modificări generate de includerea de noi subcontractanţi şi/ sau înlocuirea 
subcontractanţilor iniţiali; modificări generate de schimbarea personalului cheie; modificări 
generate de expertize tehnice; modificări generate de adaptare la context practic.

‘ Modificările la proiect propuse prin Dispoziţia de şantier nr. 5 vor face obiectul unei 
modificări nesubstanţiale a contractului, în baza art. 221 lit b) din Legea nr. 98/2016, care se 
poate realiza pentru lucrările, serviciile sau produsele adiţionale din partea contractantului 
iniţial, în limita a maximum 50% din valoarea contractului iniţial, care au devenit necesare 
şi nu au fost incluse în procedura de achiziţie iniţială, iar schimbarea contractantului:

- este. imposibilă din motive economice sau tehnice, precum cerinţe privind 
interschimbabilitatea sau interoperabilitaţea cu echipamentele, serviciile sau 
instalaţiile existente achiziţionate în cadrul procedurii de achiziţii iniţiale; şi

- ar cauza autorităţii contractante o creştere semnificativă a costurilor;
Conform prevederilor art. 3, alin (1) din Instrucţiunea ANAP nr. 1/202L privind

modificările contractului de achiziţie publică/contractului de achiziţie sectorială/acordului- 
cadru şi încadrarea acestor modificări ca fiind modificări nesubstanţiale: ,,în cazul în care 
este necesară achiziţionarea unor produse/servicii/lucrări suplimentare, de la contractantul 
iniţial, indispensabile atingerii rezultatelor şi indicatorilor specifici de performanţă sau
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calitate aferenţi respectivului contract, iar autoritatea contractantă nu poate atribui un nou 
contract pentru că se află în imposibilitatea schimbării contractantului iniţial din motive 
economice sau tehnice şi pentru că schimbarea ar cauza autorităţii contractante dificultăţi 
semnificative sau creşterea semnificativă a costurilor, se aplică prevederile art. 221, alin (1), 
lit. b).”

Potrivit art. 5 din Instrucţiunea AN AP nr. 1/2021, alin . (2),
“(1) Modificările aplicate în condiţiile prevăzute de art. 221 alin. (1) lit. b) şi c) din 

Legea nr. 98/2016 şi, respectiv, ale art. 237 şi 238 din Legea nr. 99/2016 trebuie analizate ca 
modificări de sine stătătoare, independente de restul modificărilor permise ale contractului 
menţionate la art. 1 alin. (5) din prezenta instrucţiune.

(2) în aplicarea prevederilor art. 221 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, 
autoritatea/entitatea contractantă va urmări ca valoarea cumulată a tuturor modificărilor
contractului/acordului-cadru realizate în condiţiile prevăzute de art. 221 alin. (1) lit. b) şi c) 
din Legea nr. 98/2016 să nu depăşească pragul de 50% din valoarea contractului iniţial; în 
cazul în care contractul iniţial include o formulă de ajustare a preţului, pragul valoric de 
maximum 50% se raportează la valoarea ajustată a contractului, la momentul aprobării 
modificării (a se vedea exemplul de calcul al preţului revizuit al contractului atunci când au 
loc mai multe tipuri de modificări contractuale, prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta 
instrucţiune).

(3) Valoarea celorlalte modificări permise ale contractului nu are impact asupra 
procentului de 50% prevăzut de art. 221 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 98/2016 (a se vedea 
anexa nr. 1 la prezenta instrucţiune), modificările prevăzute de aceste norme putând fi 
realizate distinct/suplimentar faţă de celelalte modificări.”

în conformitate cu prevederile instrucţiunii ANAP, invocate anterior, lucrările/ 
serviciile/ bunurile suplimentare sunt considerate modificări nesubstanţiale ale contractului 
în situaţia în care modificarea nu pennite schimbarea contractantului din motive economice 
sau tehnice şi ar cauza autorităţii contractante o creştere semnificativă a costurilor/dificultăţi 
semnificative. în situaţia noastră, schimbarea contractantului ar fi dificilă, practic imposibil 
de realizat, deoarece lucrările prevăzute în Dispoziţia de şantier nr. 5 se intercalează între 
alte categorii de lucrări, iar introducerea unui contractant nou ar însemna dificultăţi în 
stabilirea limitelor de asumare a garanţiei de bună execuţie, respectiv înlocuirea 
contractantului pentru această categorie de lucrări ar afecta garanţia pe care contractantul 
iniţial este obligat să o asigure conform contractului şi i-ar crea dificultăţi acestuia din urmă 
privind respectarea graficului de execuţie, precum şi dificultăţi legate de organizarea 
execuţiei lucrărilor în sine. De asemenea, introducerea unui nou contractant pe amplasament 
ar crea dificultăţi semnificative autorităţii contractante, datorită necesităţii organizării unei 
noi proceduri de achiziţie publică, care ar genera termene suplimentare în execuţie şi 
întârzieri la nivelul contractului de lucrări iniţial.

5

Totodată, introducerea unui nou contractant generează costuri suplimentare şi 
dificultăţi, noua ofertă putând avea costuri mai mari în ceea ce priveşte forţa de muncă, 
utilajele şi transporturile, preţurile fiind aliniate la noile condiţii de pe piaţa construcţiilor, 
domeniu în care s-au înregistrat creşteri semnificative de preţuri.

Prin modificările propuse nu se modifică obiectivul general al contractului, nu se 
schimbă obiectul acestuia; nu se extinde aria de acoperire a contractului; De asemenea, nu se 
creează o situaţie de natura modificării condiţiilor de achiziţie deoarece nu determină

J i t

posibilitatea ca şi alţi posibili ofertanţi să fi putut participa la procedură.
Totodată, la modificarea valorică a contractului, trebuie avute în vedere şi Notele de 

renunţare din cadrul DS nr. 5, având valoarea de 1.343.401,19 lei fără TVA, respectiv
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1.598.647,42 lei cu TVA. în acest sens, valoarea contractului de lucrări trebuie majorată cu 
diferenţa dintre NCS şi NR, respectiv 494.167,40 lei fără TVA (1.837.568,59 - 
1.343.401,19). ^

Suma necesară majorării valorii contractului, respectiv 588.059,21 lei cu TVA este 
asigurată la capitolul „Cheltuieli diverse şi neprevăzute” din Devizul general al investiţiei.

Luând în considerare faptul că aceste lucrări sunt necesare, conform celor precizate 
anterior, supunem spre aprobarea Consiliului local, realizarea lucrărilor suplimentare în 
cadrul investiţiei „Trotuare şi pistă de biciclete Bulevardul Mihai Viteazul”, propuse prin 
Dispoziţia de şantier nr. 5 în valoare totală de 2.186.706,62 lei cu TVA şi majorarea valorii 
contractului de lucrări cu 588.059,21 lei cu TVA, suma fiind suportată din Cap.5.3 Cheltuieli 
diverse şi neprevăzute al investiţiei, unde este disponibilă suma de 2.191.565,20 lei fără 
TVA, respectiv 2.607.962,59 lei cu TVA.

Precizăm că lucrările propuse prin dispoziţia de şantier menţionată anterior sunt de 
natura cheltuielilor eligibile în cadrul proiectului.

Şef serviciii 
ing. Rc/dÎE

gCUP,
iurte

Şef serviciu financiar, contabilitate, buget, 
ec. Margareta^ăuşan

)

întocmit: ing. Milena Pojar 
DT/SIAP/AP/MP/1 ex
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DS 5 - trotuare si piste

Dirigenţia 0.47%'DiferenţaNR din ofertă NCS diverseNR DS 1 NCSDS5 lei cu TVAlei fără TVA TVA5=3+4-]-241 32
441.29 2,763.88 ;• .2.94%; 2,322.59423,338.39 494,167:401,307,208.64 36,192.55 ■ 1,414,230.20lei fara tva

80,434.29 93,891.81248,369.64 6,876.58 -268,703.74tva
. 503,772.68 : 588,059.2143,069.13 1,682,933.941,555,578.28lei cu TVA

1,343,401.19 lei fara TVA
255,246.23 TVAtotal NR DS5

1,598,647.42 lei cu TVA

1,837,568.59 Iei fara TVA
349,138.03 -TVAtotal NCS DS5

2,186,706.62 lei cu TVA

lei cu TVAlei fara TVA
19,999,399.0916,806,217.72VALOARE INIŢIALA CONTRACT
20,369,868.8317,117,536.83AAS - DS3 si 4
3,261,670.392,740,899.49Rezerva

19,858,436.32 23,631,539.22AA6 cu rezerva
24,219,598.4320,352,603.72AA9 DS5

■2,402,622.81 2,859,121.14Diverse si neprevăzute
251,158.56211,057.61AAS - DS3 si 4

2,607,962.592,191,565.20Rest diverse după AAS - DS3 si 4
588,059.21494,167.40AA9 DSS

2,019,903.381,697,397.80Rest diverse după AAS - DS3 si 4 şi AA9 - DSS

17.56%3,512,828.952,951,95.7.10majorări DS3 si 4 si REZERVA
20.51%4,100,888.16.3,446,124:50majorări DS3 si 4, REZERVA si DSS
4.20%,•■839,217.76705,225.0.1.majorări DS3 si 4, DSS - NCS din AAS si AA9
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v®Romania-BiKor-OraSea"' ■ 
str. Aluminei, nr. 1, et 7, ap. 26 

Tel, 0359/191422 
l'ax. 0359/191421

- KGertRom/RpNO>aiQUA
pTOiectdre-Inginerie*oesign-consulting

SSTEMDEilAH&gElgHTCSnaCATe-iiiall: urnuet^l »iiiiat|Ua.rn ID127572
ISOSQQt ISDUODt)05/2418/2004 

cod fiscal: RO 17073600
OHSAS 18001-ID 304302

Dispoziţia de şantier nr. 5 

13.07.2022/niodificat la 23.03.23
Referitor la obiectivul de investiţie:
“Trotuare si pista de biciclete Bulevardul Mihai Viteazul” in cadrul contractului de 
___________ lucrări nr. 62526/28.08.2019, număr proiect: 1308/1/2017.

în conformitate cu Nota de şantier din 12/05/2022 , transmisa la SC RONO AQUA SRL in data 

12.07.2022,si completaLmodificat la : 07.10.2022, in urnia constatărilor la vizitele făcute pe şantier si 

analizarea lor in şedinţele de progres, la solicitarea beneficiarului de comun acord cu constnictorul, se 

dispun următoarele :

1. Se desfiinţează stafia de autobus dintre pichetii 65-67 si se reloca intre piehetii 75-77.Se 
desfiinţează si se reloca aceasta statie de autobus la indicaţiile Politiei Ruriere Zalau deoarece 
este amplasata chiar la ieşirea din sensul giratoriu Value Center (realizat ulterior intocmirii si 
avizării proiectului 1308/2017.
Nr.468/09.07.2019)
In locul stafiei desfiinţate in spaţiul ramas se va amenaja staţie taxi (5 locuri).

2. Datorita faptului ca din anul 2017 de când este elaborat proiectul de mobilitate urbana au apamt 
o mulţime de investiţii noi ,unele dintre ele fiind finalizate iar altele in curs de finalizare ,s-au 
care vor fi implementate in viitoml apropiat,se va tine cont de conturul geometric pentru 
investiţia finalizata de la Value Center cu sensul giratoriu executat pentm acesta si de lucrările 
de trotuare si piste inclusiv de cele de reţele subterane deja executate pe aceasta zona (se vor 
întocmi NR-mi, la lucrările care nu vor fi realizate in cadml proiectului 1308/1/2017.)
Se va amenaja acces carosabil Ia LIDL (investiţie noua), amenajarea unui nou acces la 
spalatoria auto de langa benzinăria Mol, care nu are acces datorita investiţiei LIDL,acces nou la: 
McDonalds,acces Sandana,acces OPER LEASING si acces Dedeman si modificările din sensul 
giratoriu la intersecţia cu str. Voievod Gelu.

sens giratoriu executat coiifonn aut.de constr.

Structura rutiera a acceselor carosabile se va realiza similar cu cea a carosabilului existent.
3. Se renunţa la zidurile de sprijin din beton armat din proiect si se vor executa ziduri de sprijin din 

blocheti din beton prefabricaţi acolo unde condiţiile de rezistenta, stabilitate si diferenţa cota 
teren amenajat/neamenajat permit acest lucru.

4. Se vor executa ziduri de sprijin din blocheti intre strada Depozitelor si pizzeria Don Roberto,in 
stafia de autobus relocata pichet 75-77,in stafia de autobus desfiinţată pichet 65-67 si pe toata 
lungimea gardului amenajat pentru spaţiului de joaca din zona Dedeman.

5. Se va executa un canal tehic pentm curenţii slabi care va avea urmatoml traseu :
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cod fiscal; RO 17073600
OHSAS 18001-ID 304302

de la supennarket Silvania ( pichet 1 ) pana la Oficiul Postai Zalau { pichet 7 ) pe partea 
stanga , după care reţeaua de curenţi slabi traversează pe partea dreapta si se continua pe partea 
dreapta pana in dreptul străzii Tudor Vladiinirescu,aici executandu-se o alta subtraversare pe b- 
dul Mibai Viteazul pentru a se realiza conectarea la reţeaua de curenţi slabi nou realizata pe 
strada Simion Bamutiu.

6.filtre pichetii 8-9 se va realiza suplimentar parcarea existenta,trotuarul si pista relocandu-se in spatele 
parcării, inspre platoul de marmura din P-ta 1 Decembrie.

7.Reţeaua de iluminat stradal prevăzută a se executa in spatele pistei si a trotuarului adiacent 
carosabil bulevard Mrhai Viteazu uitre strada G.Dragalina si strada V.Gelu se va translata pe aleea 
pietonala paralela cu aceasta pe aliniamentul dintre cele doua străzi.

8.In zona stafiilor de autobus si a parcărilor bordura mare pentru a favorize accesele riveranilor 
monta intoarsa.Stiuctura rutiera a parcărilor si a stafiilor de autobuze va fi identica cu 
carosabilului existent.

se va
cea a

9. Se va tine cont de investiţia din Zona Armatura prin amenajarea unui acces carosabil, confonn 
proiectului transmis către proiectant.(din data de 21.07.2022)

10. Se va renunţa la copertina din staţia de autobuz Rominserv -laifo.

11. Pe tronsonul de trotuar proiectat sunt cămine existente care sunt necesare a fi ridicate la cota 
trotuarelor proiectate care nu au fost cuprinse in listele de cantitati. Drept urmare se vor ridica capacele 
căminelor existente la cota trotuarelor proiectate. Având in vedere ca multe capace existente sunt 
deteriorate acestea nu mai pot fi folosite. Drept urmare capacele deteriorate se vor inlocui cu capace 
noi.

12. Având in vedere ca de la data elaborării a proiectului tehnic au fost construite clădiri noi unde 
iniţial a fost prevăzut execuţia trotuarelor si pistelor de biciclete, este necesar amenajarea acceselor 
pentnj adaptarea proiectului tehnic la situaţia actuala din teren. Drept unnare este necesar
suplimentarea listelor de cantitati la devizul “desfacere si refacere drum” cu suprafeţele respective.

13. Având in vedere ca in cadrul investiţiilor anterioare a Municipiul Zalau parcările s-au executat din 
mixtura asfaltica, se renunţa la pavajul prevăzut in cadrul proiectului tehnic pentru parcari si se 
suplimentează listele de cantitati cu mixtura asfaltica. Drept urmare se suplimentează listele de 
cantitati cu inca 10 cm balast stabilizat si 3 trei straturi de mixturi asfaltice.

14. Se renunţa, la pasarela pietonala prevăzută la poziţia km 5-1-517.

15. Având in vedere ca pentru execuţia lucrărilor este necesara alimentarea utilajelor cu energie 
electrica pe o lungime de aprox. 4,7 km, nu se poate folosi alimentarea cu energie electrica fixa din
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cadiul organizării de şantier. Drept uirnare se renunţa la articolul de energie electrice in cadrul 
devizului organizare de şantier” si se suplimentează listele de cantitati cu utilajul “grup electrogene 
mobil”.

Toate aceste modificări consemnate în dispoziţia de şantier se vor executa pe baza Notelor 
de renunţare (NR) şi a Notelor de comandă suplimentară (NCS).

Valoarea lucrărilor suplimentare se vor suporta din valoarea luci'arilor la care se renunţa.

Prezenta dispoziţie va intra în vigoare doar după aprobarea de către Beneficiar si nu influenţează 
negativ perioada de execuţie a lucrărilor.

entităţile real executate se vor deconta prin grija Beneficiarului (diriginte de şantier), conform 
situaţiei reale din teren.

PROIECTANT BENEFICIAR EXECUTANT

coTr'-'-
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