
ROMANIA
JUDETUL BIHOR
MUNICIPIUL ORADEA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E  

privind  încheierea unui act adiţional la acordul de asociere nr. 42146/09.03.2012 incheiat cu Societatea 

RCS&RDS SA avand ca obiect realizarea in comun a unei parcari subterane

pe strada Independentei

Analizând raportul de specialitate nr. 219038 din 23.05.2018 întocmit de Direcţia Economică, Serviciul 
Evidenţă Active. Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care s-a propus încheierea unui act adiţional la 
acordul de asociere nr. 42146/09.03.2012 incheiat cu Societatea RCS&RDS SA avand ca obiect realizarea in
comun a unei parcari subterane pe strada Independentei

Avand in vedere:
- prevederile Acordului de asociere nr.42146/09.03.2012 incheiat intre parti in scopul

realizarii unei parcari subterane si a unei rampe de acces auto in Oradea, Pţa Independentei, pe terenurile 
proprietatea Municipiului Oradea in suprafata totala de 3456 mp ( identificate astfel (i) teren in suprafata
de 979 mp avand nr. cadastral 4806, înscris in CFNDF 85161 Oradea, (ii) teren in suprafata de 1133 mp
avand nr. cadastral 4807, înscris în CFNDF 3778 Oradea, si (iii) teren in suprafata de 1344 mp avand nr.
cadastral 4802/2 înscris în CFNDF 4030 Oradea) si pe terenul proprietatea RCS&RDS SA in suprafata de
1500 mp, avand nr. cadastral 4808/1, înscris în CFNDF 4029 Oradea;

- proiectul tehnic realizat de catre Societatea Tehnoproiect SRL prin care noua valoare
estimata a lucrarilor de executie si finalizare a Parcarii subterane se ridica la suma de 43.200.940,85 lei
fara TVA

- necesitatea inchiderii, la stadiul fizic actual a contractului de lucrari nr. 11677/17.12.2014
incheiat intre Mun.Oradea, prin A.D.P, RCS – pe de o parte, si Constructii Bihor pe de alta parte, privind
executia parcarii,

- cerinta derulării unei noi proceduri de achizitie publica prin organizarea unei licitatii 
publice in vederea atribuirii lucrărilor necesare finalizarii investitiei; 

- HCL 525/24.05.2017 pentru modificarea articolului nr. 1 HCL nr. 90 din 29 februarie 2012,
respective a HCL nr. 622 din 31 iulie 2014, privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru
realizarea obiectivului de investiție: Parking subteran str. Independenței Oradea 

- disponibilitatea RCS&RDS de a contribui la realizarea investitiei in limita sumei de
7.309.706 lei (30,266% din 24.151.543,65 lei), initial avuta in vedere de parti la semnarea contractului;
Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,  

În baza prevederilor art. 36  alin. (2) lit. b), e) art. (6) lit. a) pct. 11 art. (7) lit. a) și art. 45 alin. (2)  din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată şi actualizată. 

Consiliul Local al Municipiului Oradea
H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1 Se aprobă încheierea unui act adiţional la acordul de asociere nr. 42146/09.03.2012 incheiat cu 

Societatea RCS&RDS SA avand ca obiect realizarea in comun a unei parcari subterane pe strada Independentei,

in forma prezentata in anexa la prezenta hotarare.

Art. 2 Se mandatează dl Ilie Bolojan, primar al Municipiului Oradea, să semneze în numele şi pe seama 

Municipiului Oradea actul aditional mentionat la art 1.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri se încredinţează Direcţia Economică, Directia 

Patrimoniului Imobiliar si Directia Juridică. 



Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică cu : 

 Primarul Municipiului Oradea
 Instituţia Prefectului Judeţului Bihor 
 Direcţia Economică 
 Directia Juridică 
 Directia Patrimoniului Imobiliar
 Societatea RCS&RDS SA, prin grija Direcției Economice 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Dulca Camelia Mariana

Oradea, 24 mai 2018
Nr. 547

Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi „pentru”” si 5 voturi „abținere”  

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR

Ionel Vila


