
ROMANIA  

JUDETUL VALCEA 

COMUNA IONESTI 

CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA nr 15  

 

Cu privire la: aprobarea incheiere tranzactie in vederea stingerii în mod amiabil a litigiilor 

dintre comuna Ionesti si Consiliul local respectiv SC ORSA ASFALT, în legătură cu executarea  

contractul de lucrări nr. 3557 din 19.06.2013 și actul adițional nr. 1/2014 

 

 

Consiliul Local al Comunei Ionesti, intrunit in sedinta ordinara din data de 8.03.2017, la 

care participa un nr de 12 consilieri din totalul de 13 consilieri in functie; 

Vazand ca presedintele de sedinta legal ales este dna Catanoiu Ion; 

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de primarul Comunei Ionesti, precum si 

referatul compartimentului achizitii inregistrat sub numarul 1238 din 8.03.2017 prin care propune 

incheierea tranzactiei in vederea stingerii în mod amiabil a litigiilor dintre comuna Ionesti si 

Consiliul local respectiv SC ORSA ASFALT, în legătură cu executarea  contractul de lucrări nr. 

3557 din 19.06.2013 și actul adițional nr. 1/2014,  conform anexei 1. 

Luand in considerare raportul de specialitate al compartimentului juridic nr 1239 din 

8.03.2017, raportul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii 

publice, a respectării drepturilor cetăţenilor nr. 1296 din 8.03.2017 precum si raportul de avizare al 

secretarului comunei; 

In conformitate cu prevederile art. 2267 și urm. C. civ și art. 438 și urm C.pr.civ. si art. 36 

din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata; 

In temeiul art 45 alin 2 din legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata, cu un numar de 12 voturi pentru adopta urmatoarea: 

 

HOTARARE 

 

Art. 1. Se aproba incheiere tranzactie in vederea stingerii în mod amiabil a litigiilor dintre 

comuna Ionesti si Consiliul local respectiv SC ORSA ASFALT, în legătură cu executarea  

contractul de lucrări nr. 3557 din 19.06.2013 și actul adițional nr. 1/2014, conform anexei 1. 

 

Art. 2. Suma consemnata in tranzactie de 1.446.342,11 lei      

(unmilionpatrusutepatruzecișișasetreisutepatruzecișidoi lei 11 bani) la care se adaugă TVA 

aferent, ,  reprezentând diferența contravaloare lucrări executate și facturate conform celor patru 

situații de lucrări, în temeiul contractului de lucrări nr. 3557 din 19.06.2013 încheiat cu Consiliul 

Local al Comunei Ionești, se va obtine de la ministerul de resort, in conformitate cu prevederile 

legale in materie si in concordanta cu documentatiile tehnico-economice. 

 

Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare primarului in vederea aducerii la 

indeplinire a prevederilor acesteia, compartimentului contabilitate precum si Institutiei Prefectului 

Judetului Valcea. 

 

Art. 4. Secretarul comunei va asigura aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari, in 

termen de 5 zile de la comunicarea catre  prefect, prin afisarea acesteia la sediul Consiliului Local 

Ionesti. 
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Anexa 1 la hotarirea consililui local 15/2017 

 

 

În vederea stingerii tuturor  litigiilor și diferendelor existente cu privire la executarea  

contractul de lucrări nr. 3557 din 19.06.2013 și actul adițional nr. 1/2014,  având drept obiect  

„Proiectare și execuție: Modernizare și asfaltare DC 103 și străzi”, în comuna Ionești, Jud. Vâlcea  

părțile convin închiderea definitivă a litigiilor aflate pe rolul Tribunalului Vâlcea așa cum au fost 

menționate în preambul.  

          Închiderea litigiului ce face obiectul dosarului nr. 228/90/2017  aflat pe rolul Tribunalului 

Vâlcea are loc prin renunțarea la judecată de către Comuna Ionești prin  Primar –Neagoie 

Constantin și Consiliul Local al Comunei Ionești prin  Primar –Neagoie Constantin si Orsa Asfalt 

SRL, acestea renunțând în mod irevocabil, total și necondiționat la judecată, inclusiv la exercitarea 

oricărei căi de atac ordinare sau extraordinare prevăzute de lege, precum și la dreptul de a pretinde 

cheltuieli de judecata, inclusiv pe cale separata. 

 

Prin  încheierea prezentei tranzacții, în condițiile art. 2267 și urm. C. civ și art. 438 și urm 

C.pr.civ., înţelegem să stingem pe cale amiabilă și  litigiul ce face  obiectul Dosarului nr. 

2133/90/2016 aflat pe rolul Tribunalului Vâlcea, în legătură cu executarea contractului de 

antrepriză. Solicităm instanţei să ia act de prezenta tranzacţie, urmând ca pe cale de consecinţă, 

sentinţa ce se va pronunţa să cuprindă în dispozitivul său învoiala noastră, în felul următor:  

 

a) Comuna Ionești prin  Primar –Neagoie Constantin și Consiliul Local al Comunei Ionești 

prin  Primar –Neagoie Constantin, recunosc și se obligă să achite debitul principal restant în 

cuantum de 1.446.342,11 lei (unmilionpatrusutepatruzecișișasetreisutepatruzecișidoi lei 11 

bani) la care se adaugă TVA aferent potrivit facturilor ce urmeaza a fi emise,  reprezentând 

diferența contravaloare lucrări executate și facturate conform celor patru situații de lucrări, în 

temeiul contractului de lucrări nr. 3557 din 19.06.2013 încheiat cu Consiliul Local al Comunei 

Ionești,  până cel târziu în data de 31.12.2017 . 

b) Comuna Ionești prin  Primar –Neagoie Constantin și Consiliul Local al Comunei Ionești 

prin  Primar –Neagoie Constantin, recunosc executarea și recepționarea lucrărilor în temeiul 

contractului de lucrări nr. 3557 din 19.06.2013, conform celor 4 situații de lucrări aflate în 

posesia beneficiarului de la data recepției. 

c) Comuna Ionești prin  Primar –Neagoie Constantin și Consiliul Local al Comunei Ionești 

prin  Primar –Neagoie Constantin declară prin prezenta că renunță definitiv la orice pretenții de 

despăgubire sau penalități împotriva ORSA ASFALT SRL în  temeiul contractului de lucrări 

nr. 3557 din 19.06.2013, inclusiv la pretențiile ce fac obiectul dosarului nr. 228/90/2017   aflat 

pe rolul Tribunalului Vâlcea. Prezenta reprezintă și declarație expresă a Comunei Ionești și a 

Consiliului Local Ionești reprezentate prin Primar Neagoie Constantin, de renunțare în mod 

irevocabil, total și necondiționat la judecata ce face obiectul  dosarului nr. 228/90/2017   aflat 

pe rolul Tribunalului Vâlcea, inclusiv la exercitarea oricărei căi de atac ordinare sau 

extraordinare prevăzute de lege, precum și la dreptul de a pretinde cheltuieli de judecata, 

inclusiv pe cale separata,    însă acestea se obligă să formuleze și separat de prezenta, o cerere 

de renunțare obligându-se a o înregistra la instanță (Tribunalul Vâlcea) în termen de 1 zi de la 

data semnării prezentei și de a o susține la termenul stabilit de instanță efectuând toate 

formalitățile necesare în vedere închiderii litigiului din dosarului nr. 228/90/2017. 

d) ORSA ASFALT SRL, declară că renunță definitiv la orice alte cereri si pretenții privind 

acordare penalități și cheltuieli de judecată așa cum au fost formulate, iar pentru orice 

neindeplinire fiind indreptatita la penalitati de intarziere doar incepand cu data de 31.12.2017 

calculate la sumele neachitate pana la aceasta data de 31.12.2017. 

e) Comuna Ionești și Consiliul Local al Comunei Ionești prin  Primar –Neagoie Constantin se 

obligă să achite pe lângă suma datorată cu titlu de contravaloare lucrări executate, și penalitățile 



contractuale pentru suma restantă la plată la data de 31.12.2017 pentru fiecare zi de întârziere 

incepand cu aceasta data de 31.12.2017. 

 

 Părțile de comun acord stabilesc că prin încheierea şi executarea dispozițiilor stabilite prin 

prezenta TRANZACŢIE, nu mai există nici o altă pretenție prezentă și viitoare, asupra celor deja 

agreate prin prezenta, iar drepturile recunoscute prin prezenta tranzacție nu mai pot constitui 

obiectul vreunei divergente între părțile contractante.  Părțile arătă  în mod expres și irevocabil că 

la momentul încheierii prezentei nu mai există nici un fel de alte pretenții reciproce întemeiate pe 

contractul de lucrări nr.  3557 din 19.06.2013 și acte adiționale la acesta 

  Prezenta TRANZACŢIE nu afectează dreptul ORSA ASFALT SRL, de a primi dupa 

intocmirea procesului verbal de receptie finala si expirarea perioadei de garantie, garantia de buna 

executie retinuta conform clauzelor contractuale. Părțile declară că perioada de garantie expira 

dupa efectuarea receptiei finale,urmand a fi restituita in baza termenilor contractuali. 

 Prin încheierea prezentei tranzacții, înțelegem să închidem litigiul ce face obiectul 

dosarului nr. 2133/90/2016,  aflat pe rolul Tribunalului Vâlcea precum și orice alte litigii 

existente, nemaiavând alte pretenții în legătură cu contractul de lucrări nr. 3557 din 19.06.2013, în  

afara celor stabilite prin tranzacție. 

 Părțile sunt de acord și se obligă să efectueze orice formalități necesare pentru ca prezenta 

tranzacție să facă parte din dispozitivul sentinței ce se va pronunța în dosarul nr.   2133/90/2016, 

aflat pe rolul Tribunalului Vâlcea.  Oricare din părți se va putea înfățișa înaintea instanței  pentru a 

cere închiderea dosarului nr. 2133/90/2016, aflat pe rolul Tribunalului Vâlcea pe baza prezentului 

act, ori se va putea depune înscrisul prin registratură. 

 

 Înscrisul constatator al prezentei tranzacții va servi la evidențele financiar contabile ale 

fiecăreia dintre Părţi. 

 

Părțile declară, în mod expres, că dispun de capacitatea necesară încheierii prezentei 

tranzacții, că prezenta tranzacție reprezintă voința lor liberă, neviciata şi, ca urmare, au lichidat, 

irevocabil, orice pretenții în legătură cu litigiile dintre ele privitoare la contractul de lucrări nr. 

3557 din 19.06.2013. 

 

Încheiat astăzi, data de 9.03.2017, în nouă(9) exemplare originale, cuprinzând un număr de 

4 pagini, fiecare dintre părţi declară că este în posesia a câte 2 exemplare în  original, unul pt. 

înregistrare în evidența Cab. av. Patru Gheorghe și 2 pentru instanțe. 

 

Comuna Ionești și Consiliul Local al Comunei Ionești  

prin  Primar –Neagoie Constantin                                                    

                                  

ORSA ASFALT SRL, prin Marius Oprean Ioan     
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