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                             ROMÂNIA 

                      JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PESAC 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

Nr. 5 din 17.03.2021 
 

privind aprobarea cesionării contractului de servicii nr. 1834/19.05.2017 încheiat între  

COMUNA PESAC și S.C. EUROENGINEERING S.R.L. către S.C. EUROENGINEERING 

TIMIȘOARA S.R.L. 

 

 

 
 

Consiliul Local al Comunei Pesac, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 

nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa ordinară din data de 18.03.2021, având în 

vedere următoarele: 

- referatul de aprobare înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr. 864/17.03.2021 elaborat de 

Primarul Comunei Pesac, în calitatea sa de iniţiator; 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr. 

865/17.03.2021 întocmit de doamna Dada Stefania-Aurelia, consilier achiziții publice I superior în 

cadrul Primăriei Comunei Pesac, prin care se propune consiliului local aprobarea cesionării contractului 

de servicii nr. 1834/19.05.2017; 

- solicitarea nr. 4/15.02.2021 din partea S.C. EUROENGINEERING S.R.L. înregistrată la 

Primăria Comunei Pesac sub nr. 561/19.02.2021; 

- adresa nr. 10/17.03.2021 a firmei S.C. EUROENGINEERING TIMIȘOARA S.R.L. 

înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr. 863/17.03.2021; 

- prevederile contractului de servicii înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr. 

1834/19.05.2017 și încheiat între Comuna Pesac și S.C. EUROENGINEERING S.R.L. (contract având 

ca obiect servicii întocmire PT+DDE+DTAC+Asistență tehnică din partea proiectantului pentru 

obiectiv „Construire grădiniță cu program prelungit în Comuna Pesac”); 

- prevederile art. 1315-1318 și art. 1320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Pesac aprobat 

prin H.C.L. Pesac nr. 55/21.10.2020;  

- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Pesac;                       

În temeiul prevederilor art. 87 alin. (1), art. 108 lit. c), art. 110 alin. (1), art. 129 alin. (1), art. 129 

alin. (2) lit. c), art. 129 alin. (6) lit. b), art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (3) lit. a), art. 139 alin. (1), art. 139 

alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197-200 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E  :  

 
 Art. 1. (1) Se aprobă cesionarea contractului de servicii înregistrat la Primăria Comunei Pesac 

sub nr. 1834/19.05.2017 (care a fost încheiat între Comuna Pesac, în calitate de achizitor şi S.C. 

EUROENGINEERING S.R.L., în calitate de prestator și care are ca obiect servicii întocmire 

PT+DDE+DTAC+Asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectiv „Construire grădiniță cu 

program prelungit în Comuna Pesac”) către S.C. EUROENGINEERING TIMIȘOARA S.R.L. 
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             (2) Urmare a cesionării, se vor păstra toate condiţiile şi clauzele contractuale menționate 

prin contractul de servicii nr. 1834/19.05.2017, modificându-se doar clauzele privind identitatea 

prestatorului. 

 

 Art. 2. (1) Obiectul contractului de cesiune îl va reprezenta cesionarea exclusivă și definitivă de 

către S.C. EUROENGINEERING S.R.L. (cedent) a tututror drepturilor și obligațiilor ce decurg din 

contractul de servicii nr. 1834/19.05.2017 către S.C. EUROENGINEERING TIMIȘOARA S.R.L. 

(cesionar). 

            (2) S.C. EUROENGINEERING TIMIȘOARA S.R.L. va prelua toate obligațiile rămase 

de executat conform contractului de servicii nr. 1834/19.05.2017 și va proceda la constituirea garanției 

de bună execuție, care trebuie să rămână valabilă până la îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale. 

În acest sens, S.C. EUROENGINEERING TIMIȘOARA S.R.L. va deschide un nou cont de garanții la 

Trezoreria Timișoara pe numele său în care se va vira suma aferentă garanției de bună execuție a 

contractului. 

            (3) Serviciile de proiectare fiind realizate și achitate integral, rămân de prestat doar 

serviciile de asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de derulare a lucrărilor de execuție la 

obiectivul de investiții, în valoare de 1.500 lei fără T.V.A. 

            (4) În termen de maxim 30 zile de la data comunicării prezentei hotărâri, S.C. 

EUROENGINEERING TIMIȘOARA S.R.L. va face dovada cu acte justificative că îndeplinește 

cerințele legale necesare pentru prestarea contractului de servicii, inclusiv cele care au legătură cu 

procedura de achiziție derulată pentru atribuirea contractului. 

            (5) Domnul Toma Cornel, primarul Comunei Pesac, precum și doamna Dada Stefania-

Aurelia, consilier achiziții publice I superior în cadrul Primăriei Comunei Pesac vor verifica actele 

justificative prezentate de S.C. EUROENGINEERING TIMIȘOARA S.R.L. referitoare la îndeplinirea 

cerințelor legale necesare pentru prestarea contractului de servicii. 

          (6) În cazul în care S.C. EUROENGINEERING TIMIȘOARA S.R.L. va face dovada cu 

acte justificative că îndeplinește cerințele legale necesare pentru prestarea contractului de servicii, 

domnul Toma Cornel, primarul Comunei Pesac, este împuternicit de către Consiliul Local al Comunei 

Pesac să semneze contractul de cesiune. În caz contrar, va refuza semnarea și va încunoștiința Consiliul 

Local Pesac asupra acestui fapt. 

 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul Toma Cornel, 

primarul Comunei Pesac, precum și doamna Dada Stefania-Aurelia, consilier achiziții publice I superior 

în cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

 

Art. 4. Prezentul proiect de hotărâre se comunică: 

               - Consiliului Local al Comunei Pesac. 

 

 

 

         INIȚIATOR              AVIZAT 

             PRIMAR,                    Secretar General al comunei,                                                                  

         TOMA CORNEL                                                                DUMITRAŞ ANGELICA  
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