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:... .".,,, .. Contract de lucriri
| . :.. , nr. 13371din data de27.09.2018

i l:' in temeiul Legii 9812016 privind Achizifiile publice, a HCLOM nr.IZ3lZ1I8 qi a Raportului
procedurii de atribuire a contractului de achizilie publici av6nd ca obiect ',Lucrdri de moderiizare a
strdzilor Piala lzvor, Libertdlii, Crdngului, Viilor, Noud, Livezilor, potcoavei, Octavian Goga,
Florilor, Zetirului, Cilmpului ;i $esutui din orasul Ocna Mareg" inregistrat cu nr. l2g4lllg.0g.Z0lg,
s-a-incheiat prezentul contract de lucr6ri,
'' fatre:

I.I.ORA$UL OCNA MURE$ cu sediul in Ocna Mureg, str. N. Iorga, nr.27,jud. Alba, tel.
0258871217, fax. 0258871217, e-mail: ocnamures2\T\dyahoo.com, CUI 456322g, cont:
RO62TREZ24A5L0|03200200X deschis la Trezoreria Aiud, ."p*^"trt d" primar Vin{eler Silviu, in
calitate de achizitor, pe de o parte 

gi
1.2. FLOREA GRUP SRL cu sediul in loc. Alba Iulia, B-dul Horea, m.2, telefon/fax

0?5884227510258842295, numdr de inmatriculare J01/5511996, cod fiscal ROB2;ry278, cont
ftrezorcrie) RO95TR820025069XXX002931, deschis la Trezoreria Alba Iulia, reprezentatd prin ec.
David Florea avdnd frrnctia de administrator, in calitate de executant, pede alt6 parte,

2. Definifii
2.1 - in prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpretali astfel:

'r.a contract - prezentul contract gi toate anexele sale;
b. achizitor 9i executant - pa4ile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezenful contract;' c- preful contractului - preful pldtibil executantului de cdtre achizitor, in baza contractului, pentru

indeplinirea integral6 pi corespunzdtoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;
d. amplasamentul lucrdrii - locul unde executantul executdlucrarea;
e. forfa majorl - un eveniment mai presus de controlul pirfilor, care nu se datoreazd greqelii sau vinei

acestora, care nu putea fi prevdzut la momentul incheierii contractului qi care face imposibil6 executarea
qi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rdzboaie, revolutii,
incendii, inunda{ii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii apdrute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustivd, ci enunliativS. Nu este considerat forld major6 un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fbrd a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
ex6cutarea obliga{iilor uneia din parti;
"::f zi - zi calendaristica; an - 365 di zile.

3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu exceplia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor

include forma de plural gi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire lazile reprezintd zile calendaristice, dacd nu se specificd

in mod diferit.
Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Executantul se obligd sI execute " Lucriri de modernizare tstrlzilor Piafa lzvorrlibertifii,

Cringului, Viilor, Noui, Livezilor, Potcoavei, Octavian Goga, Florilor, Zefirului, Cimpului qi
$esului din oraqul Ocna Mureg" - cod CPV: 45233220-7 - lucrAri de imbrdc are a drumuriloi;
45223300-9 - lucriri de construclii de parcdri, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul
contract, conform caietului de sarcini.

4.2 - Achizitorul sd pliiteascd executantului
izare a strizilor lPiata

pre[ul de 10.594.t159,49 lei firl TVA, pentru
lmor, Libertifii, Crflngului, Viilor, NouI,execulia



Livozilor, Potcoav_ei, Octavian Goga, Florilor, Zefirului, Campului qi $esului din oragul Ocna
Mureg]] -. cod CPV: 45233220-7 - lucrdri de imbrdcarc a drumurilor;'45223300-9 - lucr6ri de
constructii de parcdri.

5. Pre{ul contractului
i 5.1 - Prelul convenit pentru indeplinirea contractului, pldtibil executantului de cdtre achizitor,
conform graficului de pld1i, este de 10.594.859,49hei flrii TVA, la care se adaug[ TVA de 2.013.023,30
valoarea totald a contractului fiind de 12.607.tt2,79Iei cu TVA inclus.

6. Durata contractului
6.1 - Durata prezentului contract este de 24 luni, incepdnd de la data comunicdrii ordinului de

incepere al lucrdrilor, la care se adaug6 perioada de garanlie a lucririlor.
6.2 - Contractul de lucrdri intr6 in vigoare la data semndrii de cdtre ambele p6rfi contractante gi este

valabil p6nd la incheierea procesului-verbal de recepfie finald, cdnd va fi consideiat incetat de drepi.

7. Bxecutarea contractului
,,..7t,1 - Executarea contractului incepe dupd constituirea garanfiei de bun6 execufie, predarea
hrnpiasamentului gi comunicarea ordinului de incepere al lucrErilor.

8. Documentele contractului
..,.8.1 - Documentele contractului sunt:
j'-:i1'pl6isgful tehnic intocmit de SC UNLIMITED CONSULT SRL, aprobat prin HCLOM"r?3/28.06.2018;

,i ;:Qfsn. tehnicl qi financiari;
. - Graficul de executie al lucrdrilor;

- garanlia de bun6 executie;
- acorduri de asociere , dupd caz;
- acorduri de subcontractare, dupd, caz;
- angajament de suslinere, dupd caz;
- acte adilionale, dup6 caz.

9. Protecfia patrimoniului cultural nafional
:.r5'$;l ; Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucr[rii sunt considerate, in relaliile dintre pd4i, ca fiind
proprietatea absolutd a achizitorului.

'92'-, Executantul are obligalia de a lua toate precaufiile necesare pentru ca muncitorii sdi sau oricare
alte persoane sd nu indepdrteze sau sI deterioreze obiectele prev6zute la clavza 9.1, iar imediat dupd
descoperirea 9i inainte de indepdrtarea lor, de a ingtiinla achizitorul despre aceast6 descoperire qi de a
indeplini dispoziliile primite de la achizitor privind indepirtarea acestora. Dacd din cavza*o, urif"l d.
dispozilii executantul suferd int6rzieri gi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, pdrlile vor
stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va ad6uga la pretul contractului.
9.3 - Achizitorul are obligalia, de indat6 ce a luat la cunogtinld despre descoperirea obiectelor

prevdzute la clauza 9.1, de a ingtiinJa in acest sens organele de poli{ie gi comisia monumentelor istorice.

10. Obliga(iile principale ale executantului
10'1 - (l) Executantul are obligaJia de a executa qi finaliza lucrdrile, precgm qi de a remedia viciile

ascunse, cu atentia gi promptitudinea cuvenit6, in concordanli cu obligatiile asumate prin contract gi
caietul de sarcini.

(2) Executantul are obligalia de a supraveghea lucririle, de a asigura fo4a,de rnunc6, materialele,
frstala]iile, echipamentele qi toate celelalte obiecte, fie de naturd provizoriej'fi*, dantrllive, cerute de gi

EA
UP

1/65/1 9Sb
RO E27327

5 V



pentru contract, in mdsura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevdzutd in contract sau se poatededuce in mod rezonabil din contrarct.
l0'2 - (1) Executantul este pe deplin responsabi[ pentru conformitatea, stabilitatea gi siguran]a tuturoroperatiunilor executate pe gantier, pre.cum qi pentiu procedeele de executie utilizate, cu respectareaprevederilor gi a reglement[rilor lr-cgii -{r-*Lq{jl9;, irivind calitatea in construc}ii, cu modificdrile

ulterioare.
l0'3 - (1) Executantul are obtigalia de a respecta qi executa dispoziliile achizitorului in oriceproblemd, mentionatd sau nu in co.ntract, referitoare la lucrare. in cazul in car" executantul considerd c[

dispozitriile achizitorului sunt nejustificate sau inop,ortune, acesta are dreptul de a ridica obiecfii, in scris,
ftt'd' ca obiec{iile respective sd il absolve de obligafia de a executa dispoziliile primite. cu exceptia
cazului in care acestea contravin prevederilor legal,:.

(2) in cazul in care respectareiqi executarea dispoziliilor prevdzute la alin. (1) determind dificultali inexecufie care genereazd costuri lsuplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala
actuzltorulul.

10'4 - (l) Executantul este responsabil de treLsarea corectd a lucrarilor fal1t de reperele date de
achrzitor, precum gi de furnizarea tuturor echiparnentelor, instrumentelor, dispozitivelor gi resurselor
umane necesare indeplinirii responsabilit5lii respective.

(2) in cazul in care, pe parcursul .*..rii.i lucrdrilor, survine o eroare in pozilia, cotele, dimensiunile
sau aliniamentul oricdrei pdrfi a lucrdrilor, executantul are obligalia de a rectifica eroarea constatatd, pe
cheltuiala sa, cu exceplia situaliei in care eroarea respectivd este rezultatul datelor incorecte furnizate, in
scris, de cdtre proiectant. Pentru verificarea trasdrii de cdtre proiectant, executantul are obligalia de a
proteja qi pdstra cu grijd toate reper,ele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrdrilor.

10.5 - Pe parcursul execufiei lucrdrilor qi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligalia:i) de a lua toate mdsurile pentru asigurarea tr.rturor persoanelor a cdror prezenld pe qantier este
autorizatd' qi de a menline qantierul (atdt timp cdt ar:esta esle sub controlul sau) qi lucrarile (atAt timp cdt
acestea nu sunt frnalizate gi ocupate de cdtre achizitor) in starea de ordine necesard evitarii oricarui
pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura 9i de a intrefine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, proteclie, ingrddire,
alarmi qi pazd,, cdnd qi unde sunt necesare sau au fost solicitate de cdtre achizitor sau de caire alte
autoritali competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigur6rii confortului riveranilor;

iii) de a lua toate mdsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe gi in afara qantierului gi
pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor, proprietalilor publice sau altora, rezultate
din poluare, zgomot sau alli factori generali de metodele sale de lucru.

i0'6 - Executantul este responsabil pentru menlinerea in bund stare a lucrdrilor, materialelor,
echipamentelor qi instalaliilor care urneazd a fi puse in oper6, de la data primirii ordinului de incepere a
lucr[rii pdnd la data semndrii procesului-verbal de receplie a lucrdrii.

10.7 - (1) Pe parcursul execuliei lucrdrilor qi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligafia,
in mdsura permisd de respectarea prevederilor contractului, de a nu stfinjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau
b) caile de acces, prin folosirea gi ocuparea druLmurilor qi cdilor publice sau private care deservesc

proprietdlile aflate in posesia achizir[orului sau a orir:drei alte persoane.
(2) Executantul va despdgubi achizitorul imJrotriva tuturor reclamaliilor, ac]iunilor in justilie.

daunelor-interese, costurilor, taxelor gi cheltuielilior, indiferent de natura lor, rezultdnd din sau in
legdtur[ cu obliga]ia prevrzutit la aliin. (1), pentru cerre responsabilitatea revine executantului.

10.8 - (l) Executantul are obligalia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunicd
cu sau sunt pe traseul qantierului ;ii de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de citre traficul
prollriu sau al oricdruia dintre subc,ontractanlii sdi; executantul va selecta traseele, va alege gi va folosi
vehiculele, va limita gi repartiza incdrcdturile. in aq;a fel incdt traficul suplimentar ce va rezulta in mod

materialelor, echipamentelor, instalafiilor sau altora asemenea, de pe gi pe
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u}ti"', si fie limitat, in m6sura in care este posibil, astfel incdt sd nu producd deteriordri sau distrugeri
ale drumurilor qi podurilor respective.

(2) In cazul in care se produc deteriordri sau distrugeri ale oricdrui pod sau drum care comunicl cu
sau care se afl[ pe traseul qantierului, datoriti transportului materialelor, echipamentelor, instalaJiilor sau
altora asemenea, executantul are obligalia de a despdgubi achizitorui i*pot irru tuturor reclamaliilor
privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

10 9 - (1) Pe parcursul execufiei lucrrrii, executantul are obligatia:
r::ri) de a evita,pe cdt posibil, acumularea de obstacole inutile pi gantier;

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instaialii, surpius de materiale;
': iii) de a aduna gi indep6rta de pe gantier ddrdmdturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel,
care nu mai sunt necesare.

' (2) Executantul are dreptul de a refine pe gantier, pdnd la sfirqitul perioadei de garantie, numai acele
materiale, echipamente, instala{ii sau lucr6ri proviiorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii
obligaliilor sale in perioada de garantie.
;: '10.10 - Executantul se obligd de a despdgubi achizitorul impotriva oriclror:

i) reclamafii qi acliuni in justifie, ce rezult6 din incdlcarei .rro, drepturi de proprietate intelectuald
(brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele
folosite pentru sau in legdturd cu executia lucrdrilor.u, in"o.porate in acestea; gi

ii) daune-interese, costuri, taxe pi cheltuieli de orice natur6, aferente, cu exceplia situaliei in care o
astfel de inc6lcare rezultd din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de c6tre achizitor.
11. Obligafiile achizitorului
' I I .l - La inceperea lucrdrilor achizitorul are obliga{ia de a obline toate autor izaliile gi avizele necesare
eireculiei lucrdrilor.

ll'2 '(l) Achizitorul are obligalia de a pune la dispozitia executantului, fdr6 platd, dac6 nu s-a
convenit altfel, urmdtoarele :

a) amplasamentul lucrdrii, liber de orice sarcind;

"' b) suprafelele de teren necesare pentru depozitare gi pentru orgarizareade qantier;
c) cdile de acces rutier qi racordurile de cale feratd;

t' d) racordurile pentru utilit6ti (apd,, gaz, energie, canalizare etc.), pdn6 la limita amplasamentului
gantierului;
'; e) intreaga documentalie necesari pentru executia lucrlrilor contractate.

(2) Costurile pentru consumul de utilitSli, precum gi cel al contoarelor sau al altor aparate de m6surat
se suportl de cdtre executant.

1 1.3 - Achizitorul are obligatia de a examina gi m6sura lucrdrile care devin ascunse in cel mult 5 zile
de la notificarea executantului.

ll.4' Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor qi a oricdror alte informalii
furnizate executantului, precum gi pentru dispoziliile gi livrdrile sale.

12- sancfiuni pentru neindeplinirea culpabilr a obliga(iilor
l2.l - In cazul in care, din vina sa exclusiv6, executantul nu reugeqte sa-qi indeplineascl obligatiile

asumate prin contract, atunci achizitorul este indrept6tit de a deduce din preluf contractului, ca penilitali,o sumd echivalentd cu o cotd procentuald, de 0,lo/o din valoar.u iu.iarii neexecutat. din preJul
gontractului, pentru fiecare zi de intdrziere, pdnl la indeplinirea efectiva a obliga{iilor.
'. 12.2 - In cazul in care achizitorul nu onore.Lza faiturile in termen de 2-8 de zile de la expirarea

perioadei convenite, atunci acesta are obligafia de a pldti, ca penalitAli, o sumd echivalent6 cu o cotd
ptocentuald de O,lYo din plata neefectuatd la termen, pentru fiecare zi de intdrziere, p6nd la indeplinirea
ofectivd a obligaliilor.

12.3 - Nerespectarea obligaliilor asumate prin prrezentul contract de cdtre una dintre pdrfi, in mod
culpabil qi re 1 pdrlii lezate de a considera contractul de drept reziliat gi de a pretinde plata
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l2'4 ' Achizitorul. i$i rezervd dreptul de a renunta oricdnd la contract, printr-o notificare scrisi
adresata executantuluf, ftra nicio compensatie, dacd acesta din urmr d6 faliment, cu condifia ca aceastl
renunfare sd nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru .*;il;i. in acest
caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzdtoare pentru partea din contract
executatd pdn[ la data denunlErii unilaterale a contraciului.

'Clauze soecifice

13. Garanfia de buni execu(ie a contractului
13'l Executantul se obligd sd constituie garanlia de bund execufie a contractului in scopul asigurarii
achizitorului de indeplinirea cantitativd, calitativii gi in termenul convenit a contractului, inainte de
inceperea executdrii contractului, in termen de 5 zile lucrdtoare de la clata semndrii contractului de
ambele pa4i, in cuantum de lO%o din valoarea c,ontractului ftra TVA, respectiv 1.059.4g5,94 lei pe
intreaga duratd de valabilit ate a pre:zentului contract.
13 '2 - Garantia de bund execulie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de
garantare emis in conditiile legii cle o societate bancard sau de o societate de asigurdri, care devine
anexd la contract, prevederile art. 36 alin.(3) - (5) din Hotdrdrea Guvernului nrl 39512016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 'prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizilie publicS/acordului-cadru din Legea nr. 9812016 privind achiziliile publice, aplicAndu-se
corespunzEtor.
13.3. - Indiferent dacd instrumentull de garantare este emis de o societate bancar6 sau de o societate de
asigurdri 9i indiferent de forma in care sunt prez,entate scrisorile de garanlie acestea nu pot conline
prevederi privind proceduri, condilii, termene sau orice alte obligafii in sarcina achizitorului fila de orice
alte persoan e frzice sau juridice rorndne gi strdine cire au calitatea de ter{i fa}d de prezentul contract.
13.4. - (l) Garantia de bund execufie se poate constitui gi prin relineii succesive din sumele datorate
pentru facturi pa(iale. In acest caz executantul are obligalia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului
din cadrul organului fiscal compr:tent in administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la
dispozilia autoritdlii contractante. Siuma iniliald care se depune de cdtre executant in contul deschis, nu
trebuie sd f,re mai micd de 0,5ot'o din prelul contractului fer6 TVA. Executantul trebuie s6 fac6 dovada
plalii sumei ini{iale de 52.974,29 leii (0,5% din preful contractului fera TVA).

(2) Pe parcursul indeplinirii contractului, aLutoritatea contractantd urmeazf sI alimenteze acesr
cont prin refineri succesive din sumele datorate ;i cuvenite contractantului, pdnd la concurenfa sumei
stabilite drept garantie de bunf, execulie. Autoritatea contractantd va ingtiinta contractantul despre
vdrsimdntul efectuat, precum 9i despre destinalia lui. Din contul de d.isponibil deschis la Trezoreria
Statului pe numele contractantuluiL pot fi dispuse pl[1i atdt de cf,tre contractant, cu avizul scris al
autoritatii contractante care se prezintd unitAtii Trezoreriei Statului, cdt qi de unitatea Trezoreriei Statului
la solicitarea scrisd a autoritdlii contractante in favoarea clreia este constituitd garanlia de bund execulie.
Corrtul astfel deschis este purtf,tor de dobAndi in farzoarea contractantului.
13.5. - Orice modificare conveniti cle p[4ile contra,]tante privind prelul gi /sau durata contractului atrage
dupa sine obligalia executantului de: actuabzare a garanfiei de bund execulie, in termen de maxim 5 zile
lucrltoare de la data producer:ii modificdrii. Dacd ,3xecutantul nu prelungegte valabilitatea garantiei de
buni execulie, achizitorul poate revrsndica intreaga'valoare a garanfiei de bund execulie.
13.6. - Autoritatea contractantd are dreptul de a emite pretenfii asupra garanliei de bund executie,
oricdnd pe parcursul indeplinirii corLtractului de achizilie public[, in limita prejudiciului creat, in cazul in
care contractantul nu iqi indepline;rte din culpa sa obligaliile asumate prin contract. Anterior emiterii
unei pretenfii asupra garanliei de buni execufie autoritatea contractantd are obligalia de a notifica
pretenlia at6t contractantului, cdt gi rlmitentului instrumentului de-garantare, precizdnJobligaliile care nu
au lbst respectate, precum qi modu.l de calcul al prejudiciului. in situalia ixecutd.rii garanliei de bund
execulie, parfial ,uu]ot3h*ontractantul are obligal.ia de a reintregi garantia in cauzd raportat la restul
rdmas de executat#*"-.'- :%,
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13.7 - Achizitorul se obligd sd restituie garantia de bund execu{ie dup6 cum urmeazr::,

a) 7x% tlin valoarea garanfiei cle bunr execufie, in termen d, 14 zile de la dataincheierii procesului
utr5itf de; recepfie la terminarea luslddlsr, in cazul in care, in procesul verbal de receplie la terminarea
lusi'A'lloi nu sunt remedieri $i cOmpletlri de efectuat in sarcina executantului, iar riicut pentru vicii
&scurse,este minim;
b) r:ITt de ]0% din garanli.a dq bund execulie constituite, rim6ne in cont la dispozitia achi2i1eru1ui,
pana ' expirarea perioadei Ce garanlie a lucr6rilor executate, pe baza procesului verbal {le receplie
final5

U. i-lceperea qi execu(ia lucrlrilor
l4.l - (l) Executantul are obliga{ia de a incepe lucrf,rile in timpul cel mai scurt por ibil d" tu primirea

ordinului in acest sens din partea achizitorului. Termenul este de maxim 5 zile O. ,u ,:mitr...u-&Airrtui
de incepere a lucrdrilor

,{2). Execut3Ir].J..b_"'+.sd notifice achizitorului gi;+rcd este cazul, Irrst'"!,iei de Stat ingon511'tc[ii, Lucrdri Publice, UlDrnism gi Amenajarea Teritori;l.ri data inceperii efective a lucr6rilor.
.J) Lucrlrile se vor executa in funclie de alocdrile bugetare , in baza ordinului de incepere a

lucrfuilor dat de beneficiar( achizitor),la inceputul fiecrrui an bugetar.
14.2 - (1) Lucr6rile trebuie sd se deruleze Conform graficului gineral de execulie qi sd fie terminate la

data stabiliti. Datele intermediare, prevlzute in graficele de execulie, se consideri date contractuale.
''(2) Executantul va prezenta. la cererea achizitorului, dupd semnarea contractului, graficul de execufie

de detaliu, alcdtuit in ordinea tehnologicd de execu{ie. in cazul in care, dup6 opinia achizitorului, pe
parcurs, desfEqurarea lucrdrilor nu concordd cu graficul general de execuiie a lucr6rilor, la cererea
achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea termindrii iucrdrilor la data prevdzttd,
ih contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant de niciuna dintre indatoririle asumate prin
contract.

(3) in cazul in care executantul int6rzie inceperea lucrdrilor, terminarea pregdtirilor sau dacd nu igi
indeplinegte indatoririle prevdzute la pct. L4.l alin. (2), achizitorul .rt. -irrdr"ptdlit 

s6-i frxeze
executanfului un termen pdn6 la care activitatea sd intre in normal qi s6 il avertizeze cd, in cazul
neconform5rii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.

(4) Nerespectarea graficului de lucrdri (int6rzierea lucrdrilor cu mai mult de 30 de zile calendaristice,
din vina exclusivd a executantului) atrage dupa sine posibilitatea rezilierii unilaterale a contractului de

{ucreri de cdtre Beneficiar.
l4'3 '(l) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desftqurarea executiei lucrdrilor gi de a stabili

conformitatea lor cu specificafiile din anexele la contract. Pdrtile contractante au obligatiade a notihca,
in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestali profesional pentru acest scop, gi anume
responsabilul tehnic cu execulia din partea executantului gi diiigintele de gantier sau, dacd- este cazul,
alt6 persoand,fizicd sau juridicd atestat6 potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligalia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munc6, in
ateliere, depozite 9i oriunde iqi desfbgoarl activit[1ile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verifi carea lucrdrilor ascunse.

14.4 - (l) Materialele trebuie sI fie de calitatea prevdzutd in documentafia de execufie;
(2) Executantul are obligalia de a asigura instrumentele, utilajele gi material.i" ,r"..r*e pentru

verificarea, m6surarea qi testarea lucr6rilor. Costul probelor gi incercdril,or, inclusiv manopera aferent6
acestora, revin executantului.
' (3) Probele neprevdzute gi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucriri sau materiale puse in
dperl vor fi suportate de executant dac5 se dovedegte c[ materialele nu sunt corespunz6toare calitativ
sau c[ manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz..ont *, achizitorul va
guporta aceste cheltuieli. , * ;, '"
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' l4'5 - (l) Executantul are obliga(ia de a nu acoperi lucririle care devin ascunse, f5r6 aprobareaI r r.

acnlzltorulu.
(2) Executantul are obligalia de a notifica achizitorului, ori de c6te ori astfel de lucrlri, inclusiv

fundaliile, sunt finalizate, pentru a fi examinate gi mdsurate.
' (3) Executantul are obligalia de a dezveli orice parte sau prrfi de lucrare, la dispozilia achizitorului, 9ide a reface aceasti parte sau parti de lucrare, dacd este cazul.

(4) In cazul in care se constatd cd lucrlrile sunt de calitate corespunzrtoare qi au fost executate
conform documentaliei de execulie, atunci cheltuielile privind dezvelirea gi refacerea vor fi suportate de
cdtre achizitor, iar incaz contrar, de cltre executant.
L4'6 - in cazul in care devine aplicabild clauza 15.3 din contract, executantul are obligalia de a lua
masurile corespunzdtoare de protejare a lucrdrilor contra timpului friguros in aqa fel inc6t J fie asiguratecondilii pentru conservarea calitalii lucrdrilor executate gi ieluarea normald a lucrarilor f6rd cheltuieli
suplimentare de refacere sau repara{ii.

15. intArzierea gi sistarea lucrfu.ilor
15.1 - In cazul in care:
i) volumul sau natura lucrdrilor neprevizute; sau
ii) condiliile climaterice exceplional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de intdrzier:e care nu se datoreazd executantului

contractului de cdtre acesta
qi nu a survenit prin incdlcarea

indrepta{esc executantul de a solicita prelungirea terrmenului de execu{ie a lucrdrilor sau a oricdrei pdrfi a
acestora, atunci, prin consultare, pdrfile vor stabili:

( 1) orice prelungire a duratei de execulie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimenllare, care se va ardduga la prelul contractului.
15 2 - Fdrd a prejudicia dreptul executantului prevdzut in clauza 12.2, acesta are dreptul de a sista

lucrdrile sau de a diminua ritmul execu{iei dacd, irchizLtorul nu pldteqte in termen de 2g de zile de la
expirarea termenului prevdzut la clituza 18.2; in acr>st caz, va notifica, in scris, acest f'apt achizitorului.

l5 3 - intreruperea-lucrdrilor pe timpul iernii se face in perioada conven{ional6 de timp friguros (15
noiembrie - 15 martie) atunci c6nd are loc instalarea condiliilor climaterice nefavorabile reayzdrii
lucrdrilor, iar reluarea lor se face in momentul in care condiliile meteo permit.

16. Finalizarea lucrlrilor
16'1 - Ansamblul lucrdrilor sau, dacd este cazul, oricare parte a lor, prevdzut a fi finalizatintr-un

termen stabilit prin graficul de execulie, trebuie finalizatin termenul convenit, termen care se calculeazd,
de la data inceperii lucrdrilor.

16'2 - (1) La ftnabzarealucrdrilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului cd sunt
indeplinite condiliile de receplie, solicit6nd acestuia.onro.ur.u comisiei de receplie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrdri executate confirmate qi a constatdrilor efectuate pe teren, achizitorulva aprecia dacd sunt intrunite corrdiliile pentru er convoca comisia de recepfie. in .urui in .u.. ,.
constatf, cd sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, itabilindu-se gi termenele
pentru remediere qi finalizare. Dupd constatarea remedierii tuturor lipsurilor qi deficienleloi, la o noud
solicitare a executantului, achizitonil va convoca comisia de recepfie.

16'3 - Comisia de receplie are obligafia de a constata stadiuifndeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentalia de execul.ie qi cu reglementarile in vigoare. i, frr.ti. A.
constatdrile fEcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recep{ia.

16'4 - Recep{ia se poate face qi pentru pdrfi ale lucrf,rii, distiircte din punct de vedere fizic aifunclional.

17. Perioada de garan{ie acordatji lucririlor
l7.l - Perioada de garanlie ester de 2 anJ d,e la data intocmirii Procesului Verbal de receplie la

7

terminarea lucrdri

d')

lucririlor.



17 '2 - (1) in perioada de garanJie, executantul are obligaJia, in urma dispoziliei date de achizitor, de a
Qxecuta toate lucrdrile de modificare, reconstruc{ie gi remediere a viciilor pi a altor defecte a cdror cauzd'este 

nerespectarea clauzelor contractuale, de reparare sau inlocuire a tuturor utilajelor gi instalatiilor in
eazul defectdrii acestora.

(2) Executantul are obligalia de a executa toate activititile prevdzute la alin. (l), pe cheltuiala proprie,
in cazul in care ele sunt necesare datoritd:

i) utilizrrii de materiale, de instala{ii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sauii) neglijenfei sau neindeplinirii de cltre executant a 
-oricdreia 

dintre obliialiile explicite sau implicite
care ii revin in baza contractului, cu toate anexele sale.

(3) in cazulincare defectiunile nu se datoreazd executantului, lucrdrile fiind executate de c6tre acesta
conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat gi platit ca lucr6ri suplimentare.

l7'3 - in cazul in care executantul nu executd lucrdrile prevdzute la clauza 17.2 alin. (1) gi (2),
achizitorul este indreptitit sd angajeze gi sd pldteascd alte persoarre care sr le execute. Cheltuielile
aferente acestor lucriri vor fi recuperate de cdtre achizitor de la executant sau relinute din sumele
cuvenite acestuia.

I ra. vfoartitrfi de platr

: 18'1. - (1) Achizitorul are obligatia de a efectua plata cdtre executant in 30 de zile de la inregistrarea
facturii la registratura beneficiarului( achizitorului). Factura se va emite numai dup6 ac-ceptarea
situaliilor de lucrdri executate, de c6tre reprezentantui achizitorului.

(2) Pldlile parfiale trebuie s[ fie flcute, la cererea executantului, la valoarea lucrdrilor executate
conform graficului de execuJie al lucrdrilor. Lucr6rile executate trebuie s6 fie dovedite ca atare printr-o
situalie de lucrdri, intocmitd astfel incdt sE asigure o rapidd gi sigura verificare a lor.

(3) Situaliile de lucrdri lunare se confirmd in termenul de 10 zile de la data inregistrdrii acestora
la registratura achizitorului. in cazul in care situaliile de lucrdri nu sunt intocmite coresfunz6tor, ele vorfi lestituite executantului, urmdnd sE curg6 un nou termen de 10 zile de la data inregistr6rii situaliilor deIlucrarl relacute.
i 'r (a) Plafile se vor efectua pentru cantitaflle de lucrdri efectiv realizate, conform situaliilor de

lucrdri acceptate de achizitor.
" l8'2 - Dacd achizitorul nu onoretvd facturile in termen de 28 zile de la expirarea perioadei convenite,

atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrlrilor sau de a- diminua ritmul execuliei.
Executantul poate solicita, justificat, ca penalitdli, o suml echivalent[ cu o coti procentuali de 0,1% din
plata neefectuati pe zi de intdrziere. Imediat ci achizitorul igi onoreazd restanfa, executantul va relua
e.xecutarea lucririlor in cel mai scurt timp posibil.

l8'3 - Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea gi acceptarea situaliei de plat6 definitive
de cdtre achizitor. Dacr verificarea se prelungegle din diferite motive, dar, in special, datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

18'4- Contractul nu va fi considerat terminat p6nd cAnd procesui-verbal de receplie final6 nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmd cE lucrdrile au fost executate conform contractului.
Receptia final[ va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupd expirarea perioadei de garan]ie. plata
ultimelor sume datorate executantului pentru lucrdrile executate nu va fi condilionatd de .iib..*.u
certificatului de receplie finald.

19. Ajustarea pre{ului contractului
19'1 - Pentru lucrdrile executate, plitile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in

propunerea financiard, anex6 la contract.
19.2 - Pretul contractului NU se ajusteazE.

20. Asiguriri
20.1 - (l) Executantul are
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echipamentele, materialele pe stoc, personalul pr:opriu qi reprezentanfii imputernicili sa verifice, sf,
testeze sau sd receplioneze lucririle, precum qi daumele sau prejudiciile aduse cdtre terfe persoane fizice
sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agenlie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi
suportati de cdtre executant din capritolul "Cheltuieli indirecte".

(3) Executantul are obligafia de a prezenta achizitorului, ori de cdte ori i se va cere, polila sau polilele
de asigurare gi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligalia de a se asigura c[ subantreprenorii au incheiat asigurdri pentru toate
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprt:norilor sd prezinte achizitortrlui, la cerere. polilele de
asigurare gi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

20.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensalii platibile prin
lege, in privinla sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de executant, cu exceplia unui accidenl sau prejudiciu rezultdnd din vina achizitorului, a
agenlilor sau a angajafilor acestuia.

21. Amendamente
2I.l - Pa4ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea

clauzelor contractului, prin act adil:ional, fArd orgarizarea unei noi proceduri de atribuire in conformitate
cu prevederile art. 221 alin. ( I ) din Legea nr. 9812016 privind achiziliile publice.

21.2 - Clauze de revizuire a prefului contractului:
1) Revizuirea pretului contractu,lui datoritl modificirilor de proiect sau de specificatii - lucriri
similare (cu corespondent in prelurile unitare ale d,ovizelor ofertd contractate):
- se aplicd in situalia in care existld diferenfe intre cantitAflle iniliale din contract qi cele necesar a fi
executate, situalie reglementatd de proiectant prin dispozilie de qantier. Valoarea acestor diferenfe se

caiculeazl pebazaprelurilor unitar,e ferme dirr devizele ofertf, contractate.
2) Revizuirea pretului contractului datoriti modificirilor de nroiect sau de specificatii - lucriri
suplimentare (fErE corespondent irr prefurile unitare ale devizelor ofertl contractate):
- se aplicd in situalia in care apare necesitatea executf,rii de lucrdri noi, neofertate, situalie reglementatd
de proiectant prin dispozilie de gamtier. Valoarea acestor lucrdri se calculeazl cu preluri unitare noi,
stabilite de comun acord de cdtre a,ohizitor gi de cdtre executant, pebazd de deviz ofertd care sd respecte
recapitulalia devizelor ofertd contrarctate. Prelurile ,Jin devizul ofertd vor fi justiticate prin prezentarea de
documente:

o oferte de pre!/facturi de la cel putin 3 agenfi economici pentru principalele rnaterialele;
o analizd de prej pentru tariful orar de funclionare utilaje;
c analizd. de pre[ pentru tariful unitar de transport, etc.

3) Valoarea insumatd a tuturor re'rizuirilor nu trebuie sd depdqeascd r,'aloarea ce rezultd din aplicarea
procentului de ,.cheltuieli diverse gi neprevizute" (rIin devizul general al proiectului, aprobat).

22. Subcontractan{i
22.1 - Executantul are obligaliaL, in cazul in care subcontracteazd., de a incheia contracte cu
subcontractantii desemnali, in aceleagi condilii in care el a semnat contractul cu achizitorul.
22.2 - (1) Executantul are obligafia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele incheiate
cu subcontractanlii desemnafi.

(2) Lista subcontractanlilor desemnafi, cu datele de recunoaqtere ale acestora, precum qi

contractele incheiate cu aceqtia se constituie in ane:<e la prezentul contract.
22.3 - (1) Executantul este pe deplin rf,spunzdtor fald de achizitor de modul in care indeplinegte
contractul, cdt gi pentru modul in care subcontractanlii iqi indeplinesc obligafiile.

(2) Sucontractantul este pe cleplin rf,spunzdtor fatd de executant, de modul in care iqi indeplineqte
partea sa din contract.

(3) s tul nu are dreptul de a subcontracta unor ter[e p6(i partea de contract
incredinlatd l ecutant.
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(4) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese moratorii gi/sau compensatorii
subcontractanlilor dacd aceq;tia nu iqi indeplinesc partea lor din contract gi poate schimba oricare
subcontractant dacd acesta nu gi-a lindeplinit partea sa-din contract.
22.4 - (1) Subcontractanlii au dreptul de a-qi exprima. la momentul incheierii contractului de achizilie
publicd sau la momentul introducerii acestora in contractul de achizilie publica, dupd caz, opliunea de a
! platili direct de citre autoritatea contractantd,. Data incheierii contractului de achizilie publici este
comunicatd subcontractanfilor de cdtre Executant. Dacd pdnd la data incheierii contractului nu s-a primit
nici o adresd de la subcontractanti, in care aceqti;r sd-gi exprime optiunea de a fi pl6tili direct de cdtre
autoritatea contractantd, se considerd cd acegtia renunld la icest drept, plata ftcdndu-se cdtre executant,
urmdnd ca acesta sd distribuie sumele incasate in funclie de prevederile contractelor de subcontractare.
Autoritatea contractantd efectueaza plalile directe cdtre subcontractanlii agreali doar atunci c6nd
presta{ia acestora este confirmatd prin documente agreate de toate cele 3 pa4i; respectiv autoritate
contractantS, contractant 9i subcontractant sau de autoritatea contractantd qi subcontraciant atunci c6nd,in mod nejustificat, contractantul blocheazd confirmarea executdrii obligatiilor asumate de
subcontractant.

(2) in condiliile in care subr;ontractantul/subcontractanfii iqi exprimd opfiunea de a fi pldtit/plAtig
direct, autoritatea contractantd stabileqte, in funclie de momentul incheierii contractului de achiziliepublic[ sau de momentul introducerii acestora in cadrul contractului de achizilie publicd, clauzelecontractuale obligatorii ce prevad transferul de drept al obligaliiloi a. platd cdtre
subcontractant/subcontractanli pentru partealp1r\ile din contract aferentd/aferente acestuia,/acestora, in
momentul in care a fost confirmatd indeplinirea obligaliilor asumate prin contractul de subcontractare, in
cbnformitate cu prevederile alineatului precedent.
Z2'5 - Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanfi, pe durata execut6rii prezentului contract,cu condilia ca nominahzatea acestora sd nu reprezinte o modificare substanlial6 a contractului, in
condiliile att- 221 din Legea w. 9812016 privind u"lririliil" publice. Schimbarea subcontractantului nu va
modifica prelul contractului 9i va fi notificatd qi supusd aprobdrii prealabile a achizitorului, in condiliile
prevederilor art.2l9 din Legea nr. \)812016 privind achiziliile publice.
22'6 - Executantul va rispunde pentru actele qi faprtele subcontractanlilor s6i qi ale experfilor, agenfilor,
salarialilor acestora, ca qi cum arr fi actele sau faptele executantului, ale expe4iior, ug..r1-ilo. ,u,
salarialilor acestuia. Aprobarea de cdtre achizitor a sutcontractdrii oricdrei pdrfi a contractului de lucrdri
sau a angajarii de c6tre executant a unor subcontrractanti pentru executarea lucrdrilor care fac obiectul
prezentului contract nu va elibera executantul de niciunu dirrtr. obligatiile sale asumate prin prezentul
contract.
22'7 - Orice schimbare a subcontractantului, fdrd aprobarea prealabila gi exprimata in scris a
achizitorului, sau orice incredinfarer a executirii lucrarilor de cdtre subcontractant unei terfe p[r[i va fi
consideratd o incdlcare a prezentului contract <Ie servicii.

23. Forfa majorl
23.1- Forfa majord este constatat[ de o autoritate competentd.
23'2 - Fo(a majori exonereazA pA4ile contractante de indeplinirea obligaliilor asumate prin prezentul

contract, pe toatd perioada in care aceasta acli<>neazil.
23'3 - Indeplinirea contractului 'va fi suspendatii in perioada de acfiune a fo4ei majore, dar f5rd aprejudicia drepturile ce li se cuveneau pa4ilor p6nd la aparilia acesteia.
23 '4 - Partea contractant d care invocd fo4a rnaj or[ are obligalia de a notifica celeilalte pd4i, imediat gi

in mod complet, producerea acesteia gi sd ia orice mdsuri care ii stau la dispozilie in vlderea limitarii
consecinlelor.

23.5 - Dacd forfa majordac\ioneaza sau se estimeazd cd,vaacliona o perioadi mai mare de 6luni,
fiecare parte va avea dreptul sir notilhce celeilalte pd4i incetarea de plin drqlt a prezentului contract, fErf,
ca vreuna din pdrti sd poati pretinde celeilalte daune,-interese.
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24. Solufionarea litigiilor
24'l - Achizitorul gi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolvape cale amiabild, printi'atative directe, orice neintelegere sau diiputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legdtur6 cuA f - i. .

tncleplrrurea conhactului.
21'2 - Daca, dupd 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul gi executantul nu reugesc sErezolve in mod amiabil o divergenJl contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sI se solutioneze fieprin arbitraj la Camera de Comerf qi Industrie a Romeniei, fie de c6tre instan]ele judec6toreqti

competente din Rom6nia.

25. Limba care guverneazicontractul
25.r - Limba care guvemeazd, contractul este limba romdn6.

26. Comuniciri
26'l - (1) Orice comunicare intre pdrfi, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sd fietransmisi in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat at6t in momentul transmiterii, c6t qi in momentul primirii.
26'2 - Comunicdrile intre pdrfi se pot face gi prin telefon, telegramd, telex, fax sau e-mail, cu condifiaconfirmlrii in scris a primirii comunicdrii.

27 . Legea aplicabilii contractului
27.r - contractul va fi interpretat conform legilor din Rom6nia.

- Pa4ile au in{eles sd incheie astdzi,27.0g.20l8, prezentul contract in dou6 exemplare, c6te unul pentru
fiecare parte.

ACHIZITOR, ORA$ttL OCNA MUREg, prin

PRIMAR,
Vinfeler Silviu

BIROUL URBANISM,
ing. Biri; Sorina-Geta

DIRECTIA JURIDICA,
j u r. Nicoat^fitq$q ovidiu

.t_J

$EF BIROU ACHIZITII PUBLICE,AVIZAT CF'P,

A
PRE IV

EXECUTANT: FLOREA GRUP SRL prin
David Florea, adryri r

ec. Potinteu Vasile
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