REGIA AUTONOMĂ JUDEŢEANĂ
DE DRUMURI ARGEŞ R.A.

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGES
NR.___________/__________2015

Nr._________/_______2015

ACT ADIŢIONAL NR.2
LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE
Nr.13938/01.11.2010 şi Nr.2739/02.11.2010

Părţile contractante
1.1 JUDEŢUL ARGEŞ prin CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ, cu sediul în Piaţa Vasile
Milea, Nr.1, mun.Piteşti, jud. Argeş, tel:0248217800, cod fiscal 4229512, cont
RO48TREZ04624510256XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Piteşti, reprezentat legal prin
dl.Grigore Florin TECĂU –Preşedinte al Consiliului Judeţean Argeş, în calitate de proprietar, pe
de o parte,

şi
1.2 REGIA AUTONOMĂ JUDEŢEANĂ DE DRUMURI ARGEŞ R.A., în calitate de
administrator, cu sediul în Piteşti, str.George Coşbuc nr.40, înregistrată la O.R.C. de pe lângă
Tribunalul Argeş sub nr.J03/1091/29.10.2010, cod unic de înregistrare RO27648587, cont
RO16TREZ0465069XXX009288 deschis la Trezoreria Municipiului Piteşti, reprezentată legal prin
Director general Alina Nicolau, pe de altă parte
Având în vedere:
- Hotărârea Consiliului Judeţean nr.158/25.08.2010
- Hotărârea Consiliului Judeţean nr.179/08.10.2010
- Hotărârea Consiliului Judeţean nr………..
- Raportul nr…………….. al Direcţiei de Investiţii;
- în temeiul art.868, art.1788, art.1169, art.1243 Cod civil coroborat art.8.2 din Contractul de
administrare nr. 13938/2739/01.11.2010, au convenit de comun acord urmatoarele:

Art.1. Se va modifica art.3 din Contractul de administrare nr. 13938/2739/01.11.2010, în
sensul modificării anexei 5 pct.F la contract, respectiv Reparaţii capitale la drumurile publice
judeţene şi îmbrăcămintea bituminoasă uşoară, se vor efectua de către proprietar Consiliul
Judeţean Argeş potrivit Programului de Investiţii Publice pe Grupe de Investiţii şi Surse de
Finanţare stabilit prin H.C.J nr.29/13.02.2015 cu excepţia celor demarate sau aflate în curs de
desfăşurare la data semnării prezentului act, în conformitate cu actele normative în vigoare, astfel
anexa 5 va avea conţinutul anexat contractului de adminstrare mai puţin pct.F şi E pct. 114
Art.2. Se modifică Anexa 1 la Contractul de administrare privind reţeaua de drumuri ce aparţin
domeniului public al Judeţului Argeş date în administrare prin introducerea a două noi puncte:
pct.60 Anexa 1 D.J 703 L (Muşăteşti (DN 73 C)- Schitu Robaia şi pct.61 Anexa 1 D.J 743
(Sălătrucu de Jos (DJ 703 H)- Sălătrucu de Sus.
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Art.3. Se modifică Anexa 2 la Contractul de administrare privind completarea la podurilor,
pasajelor şi viaductelor de pe drumurile judeţene date în administrare cu următoarele obiective:
D.J 703 L (Muşăteşti (DN 73 C)- Schitu Robaia număr poduri 3.
D.J 743 Sălătrucu de Jos (DJ 703 H)- Sălătrucu de Sus număr poduri 4.
Art.4. Se modifică art.4.2 din Contractul de administrare în sensul că plata prezentului
contract se va face în termen de 15 zile de la acceptarea facturilor de către proprietar.
Art.5. De la data semnării prezentului act adiţional îşi încetează aplicabilitatea pct.7.9 din
contractul de adminstrare privind constituirea garanţiei de bună execuţie pentru lucrările de
investiţii şi reparaţii capitale la infrastructura rutieră cu excepţia celor aflate în curs de desfăşurare.
Art.6. De la data intrării în vigoare a prezentului act adiţional, prevederile referitoare la
Anexa nr.1,2,5 revizuite şi articolele menţionate mai sus, se vor interpreta ţinându-se cont de
acestea, şi fac parte integrantă din contract.
Prezentul act adiţional face parte integrantă din contractul de administrare mai sus menţionat,
iar celelalte clauze ale contractului rămân nemodificate.
Actul adiţional nr.1 a fost încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi intră în
vigoare începând cu data semnării de către ultima parte.
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