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DIRECTIA ELABORARE Sl IMPLEMENTARE PROIECTE 
BIROUL MANAGEMENT FINANCIAR 

Document constatator nr.4545 emis în data e .01.2016 
referitor la îndeplinirea obliga ţiilor 

contractuale 
X primar 	ofinal 

1. Contractant: S.C. FUCOMAR PROCONSULTING SRL, Ploieşti, str.Cameliei 
11D, bl.63, et.2, ap.14, jud.Prahova, telefon:0745/814384, 0731/112986, fax 
0344/145878, num ăr de înmatriculare la Reg.Comertului J29/2657/2008, cod fiseal 
RO 24532463, cod IBAN R022 TREZ 5215 069X XXOO 8054, deschis la Trezoreria 
Ploieşti, reprezentată  prin administrator Furtun ă  Corneliu Marian. 
2.Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: 

X contractant 	 o contractant asociat 

3. Procedura de achizi ţie/data organizării: Cerere de oferte / 08.09.2015 
4. Refuzul ofertantului câ ştigător de a semna contractul: 

cDa 
	

XNu 
Dacă  DA, 
Informaţii privind: 
- 	data la care ar fi trebuit încheiat contractului__________________________________ 
- 	motivul refuzului semnării contractului  
5. Numărul, data ş i obiectul contractului: 154158/16.10.2015 Asistenţă  tehnică  pentru 
verificarea execu ţiei lucrărilor prin diriginţi de şantier în cadrul proiectului ,,Amenajare de 
parcuri şi grădini în Mun.Craiova - Parcul Nicolae Romanescu 
6. Informatiil privind data: 
-terminării furnizării produselor: 
-terminării prestării serviciilor altele decât serviciile de proiectare: 	- 
-terminării prestării serviciilor de proiectare: 	- 

-încheierii procesului verbal de reeep ţie: 
7. Informa ţii2  privind data: 
-expirării perioadei de garanţie a produselor:____________________ 
-încheierii procesului-verbal de recep ţie la terminarea lucrărilor proiectate:_____________ 
-încheierii procesului verbal de recep ţie finală  a lucrărilor întocmit la expirarea perioadei de 
garanţie a lucrărilor în cauză : 
8. Contractul a fost îndeplinit în mod corespunz ător 

cDa 	 xNu 

valabil pentru documentul constatator primar 
2 valabil pentru documentul constatator final 
MD3ex 
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Dacă  NU, 
Motiva ţie/motiva ţii 
a) abateri 	de 	la 	calitatea 	produselor/serviciilor/lucr ărilor 	contractate: 

b) nerespectarea termenelor contractuale de livrare produse/prestare servicii/executare lucr ări: 
din culpă  
c) abateri de la respectarea normelor de securitate şi sănătatea muncii, PsI, legisla ţia de 
protec ţia mediului:  
d) altele_________________________________________________ 
e) eventuale litigii şi modul lor de soluţionare_______________________________ 
f) rezilierea contractului : XDa 	 cNu 
9. Prejudicii care au fost sau care ar fi putut fi aduse autorit ăţii contractante pe 
perioada derulării contractului (daca este posibil cuantificarea valorica a acestora) 
Imposibilitatea supravegherii corectitudinii în executare a constructorului, pe de o parte, 
precum şi imposibilitatea decontării la timp a materialelor şi echipamentelor achizi ţionate prin 
proiect cu consecin ţa nesolicitării la rambursare, din fonduri europene, a acestora. 

Prezentul document constatator s-a eliberat în 3 (trei) exemplare în conformitate cu 
prevederile art.97 1  din HG nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achizi ţie publică, cu completările şi modificările 
ulterioare. 

PRIMAR 

Lia O1gu T s ilescu  

Pt.Dir ctor Executiv 
sheiu 


