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Contract de lucriri

99oI- axull'f . oC .zots

l. h temeiul Legii 98/2016 privin Achiziliile publice, qi a Raportului achiziliei publice a\Ad ca obiect
"Lucriri de brsn$re Ia utilitifi r imobilelor de pe strada Noutr", cod Cpy 45231100-6 -Lucrdri
generule de construclii de conducte, s-aincheiat prezentul contract de lucreri,

infe
ORA$UL OCNA MUREg cu sediulin Ocna Mure9, str. N. Iorga, nr. 27, jud. Alba, tel.

025887 1217 , fax. 025887 I 2 I 7, e-mail : ocnamures2005 @yahoo.com , CtJl 4563228, contl
RO62TREZ24A5 I 0103200200X deschis la Trezoreria Aiud, reprezentattr de primar Vinfeler Silviu,h
calitate de achizitor, pe de o pa(e
$i
SC EXPERT TOP SERVICE SRL cu sediulin Ocna Mureg, str. ceorge Colbuc nr. 30 B,jud. Alba,
telefon/fax 0745623381 numAr de inmatriculare l0t/466/2008, CUI 21655t07 conr
RO59TREZ0045069XXX002l94 deschis la Trezoreria Aiud, reprezentate prin Silip Niculaie loan a\6nd
functia de administrator,h calitate de executalt, pe de altA pane.

2. Delinitii
2.1 -ln prezentul contract urmetorii termeni vor fi interpretati astfgl:
a. contmct - prezentul contract ti toate anexele sale;
b. achizitor ti executant - pa4ile contractante, ata cum sunt acestea numiteln prezentul contract;
c. prelul contractului - prelul plitibil executantului de cere achizitor,in baza contractului, pentru

hdeplinirea integraltr $i corespunzetoare a tuturor obligaliilor sale, asumate prin conract;
d. amplasamentul lucrerii - locul unde executantul execut lucrarea;
e. foqa majord - un eveniment mai presus de controlul ptr4ilor, care nu se datoreazi greqelii sau vinei

acestora, care nu putea fi prevazut la momentulincheierii contractului gi care face imposibilA executarea
li, respectiv,indeplinirea contmctuluii sunt considerate asemenea evcnimente: rdzboaie, revolulii,
incendii, inundalii sau orice alte catastrofe naturale, restric{ii aperute ca urmarc a unei carantine,
embargou, enume@rea nefiind exhaustiv6, ci enun{iativd. Nu este considerat fo4tr majora un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fEr[ a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligaliilor uneia din pd(i;

i zi - zi calendaristictr; an - 365 de zile.

S.Interpretare
3.1 ln prezentul contract. cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor

include forma de plural fi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinti zile calendaristice, daca nu se specific6

h mod difbrit.
Clauze obligatorii

4, Obiectul prircipal al cootractului
4.1 - Executantul se oblige sd execute "Lucriri de bran$re la utilittrli a imobilelor de pe strada

{outr", cod CPV 45231100-6 -Lucrdri generale de constnlclii de cord?cre,in conformitate cu
obligaliile asumate prin prezentul contmct. conform ofertei nr. 8732 din 28.05.2019.

4.2 - Achizitorul se oblige sA pltrteasc5 execurantului prelul de 46900,72 lei fdrl TVA. pentru execu[ia
"Lucriri de bransare la utilittrti a imobilelor de pe strada Noutr',, cod CpV 45231 100-6 - Luctdri
generale de construclii de conducte,

5. Pretul contractului
5.1 - Pre1ul convenit pentrulndeplinirea conractului, pldtibil executantului de ctrtre achizitor, conform

graficului de pleli, este de 46900,72 lei, la care se adauge TVA de 8991,14 lei (55811,86 tei cu TVA).



TVA). PlSIile se vor face pentru lucr5rile efectiv realizate, conform proceselor verbale la terminarea
lucr5rilor $i a situatiilor de lucrtrri ce se vor incheia.

6. Durat contractului
6.1 - Durata prezentului contmct este de I lune, incepand de la data comunicdrii ordinului de incepere

a lucrdrilor, la care se adaugtr perioada de garantie a lucririlor.

7. Executares contractului
7.1 - Executarea contractuluiincepe dupa semnarea acestuia $i comunicarea ordinului de incepere a

lucrtrrilor.

8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
- Oferta financiard

9. Protec(ia patrimoniului cultural nafional
9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes

arheologic descoperite pe amplasamentul lucrerii sunt considerate, in rela(iile dintre ptr4i, ca fiind
proprietatea absolute a achizitorului.

9.2 - Executantul are obligalia de a lua toate precauliile necesare pentru ca muncitorii sdi sau oricare
alte persoane str nu indepedeze sau str deterioreze obiectele prevezute la clauza 9.1, iar imediat dupl
descoperirea gi inainte de indepartarea lor, de a in$tiinta achizitorul despre aceaste descoperire $i de a
indeplini dispozi(iile primite de la achizitor privind indepdrtarea acestora. Daca din cauza unor astfel de
dispozilii executantul suferl intarzieri gi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, pA(ile vor
stabili:

a) orice prelungire a duratei de execulie la carc executantul arc dreptul;
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adduga la prelul contractului.
9.3 - Achizitorul are obligalia, de indattr ce a luat la cuno$tinle despre descoperirea obiectelor

prevezute la clauza 9.1, de a inftiinla in acest sens organele de polilie 9i comisia monumentelor istorice.

10. Obligrfiile principale ale executaDtului
l0.l - (l) Executantul are obligalia de a executa qi finaliza lucrdrile, precum qi de a remedia viciile

ascunse, cu atenlia li promptitudinea cuvenite, in concordanfd cu obligaliile asumate prin contract $i
caietul de sarcini.

(2) Executantul are obligalia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura fo4a de munce, materialele,
instalaliile, echipamentele $i toate celelalte obiecte, fie de naturtr provizorie, fie definitive, cerute de $i
pentru contract, in mdsura in care necesitatea asigur5rii acestora este prevtrzute in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.

10.2 - (l) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea li siguranla tuturor
operatiunilor executate pe Fntier, precum li pentru procedeele de execulie utilizate, cu respectarea
prevederilor gi a reglemenurilor L.egii !f..l"U_1191 privind calitatea in construc{ii, cu modificdrile
ulterioare.

10.3 - (l) Executantul are obligalia de a respecta $i executa dispozitiile achizitorului in orice
problemtr, mentionati sau nu in contract, referitoare la lucrare. in cazul in care executantul considere ca
dispoziliile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obieclii, in scris,
firtr ca obiecliile respective sA il absolve de obliga{ia de a executa dispoziliile primite, cu exceplia
cazulu^i in carc acestea contravin prevederilor legale.

(2) In cazul in care respectarea $i executarea dispozitiilor prevdzute la alin. (l) determine dificultali in
execulie care genereazd costuri suplimentarc, atunci aceste costuri vor fi acopeite pe cheltuiala
achizitorului.



10.4 - (l) Executantul este responsabil de trasarea corect a lucrddlor falA de reperele date de
achizitor, precum gi de fumizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor ii resurselor
umane necesare indeplinirii responsabilitllii respective.

(2) ln cazul in care, pe parcursul execuliei lucrdrilor, survine o eroare in pozilia, aotgle, dimensiunile
sau aliniamentul orictrrei pd4i a lucrtrrilor, executantul are obligaia de a rectifica eroarca constatati, pe
cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respective este rezultatul datelor incorecte furnizate, in
scris, de citre proiectant. Pentru verificarea trasdrii de citre proiectant, executantul are obligalia de a
proteja Si pestra cu grijtr toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

10.5 - Pe parcursul execuliei lucr6rilor gi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligalia:
i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a ceror prezenfA pe $antier este

autorizau gi de a menline $ntierul (atet timp cat acesta este sub controlul sAu) $i lucrdrile (atat timp cat
acestea nu sunt finalizate gi ocupate de ctrtre achizitor) in starea de ordine necesare eviterii oricarui
pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura $i de a intreline pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, proteclie, ingredire,
alarme $i pazi, cand qi unde sunt necesare sau au fost solicitate de ctrtre achizitor sau de cdtre alte
autoritali competente, in scopul protejArii lucrdrilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

iii) de a lua toate mesurile rezonabil necesare penku a proteja mediul pe gi in afara gantierului 9i
pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocate percoanelor, proprietdlilor publice sau altora, rezultate
din poluare, zgomot sau alli factori generali de metodele sale de lucru.

10.6 - Executantul este responsabil pentru menlinerea in bune sare a lucrerilor, materialelor,
echipamentelor gi instalaliilor care urmeaze a fi puse in operd, de la data primirii ordinului de incepere a
lucrdrii pantr la data semndrii procesului-verbalde recep[ie a lucrarii.

10.7 - (l) Pe parcursul execuliei lucrErilor $i al remedierii viciilor ascunse, executantul are obliga{ia,
in misura permisi de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor: sau
b) c6ile de acces, prin folosirea $i ocuparea drumurilor gi ctrilor publice sau private care deservesc

proprietelle aflate in posesia achizitorului sau a oricdrei alte persoane.
(2) Executantul va desptrgubi achizitorul imporiva tuturor rcclamatiilor, acliunilor injusti(ie,

daunelor-interese, costurilor, taxelor $i cheltuielilor, indiferent de natura lo., rezultand din sau in
legtrturtr cu obligalia previzuti la alin. (l), pentru care rcsponsabilitatea revine executantului.

10.8 - (l) Executantul are obligalia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica
cu sau sunt pe traseul qantierului ti de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de cAtre traficul
propriu sau al oriciruia dintre subcontractanlii s6i; exqcutantul va selecta traseele, va alege $i va folosi
vehiculele, va limita Si repartiza inctrrcdturile, in a$a fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaliilor sau altora asemenea, de pe si pe
tantier, sd fie limitat, in mAsura in care este posibil, astfel incAt sd nu productr deterioreri sau distrugeri
ale drumurilor gi podurilor .espective.

(2) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricdrui pod sau drum care comunica cu
sau care se afle pe raseul qantierului, datorit, transportului materialelor, echipamentelor, instala{iilor sau
altora asemenea, executantul are obligaiia de a desplgubi achizitorul impotriva tuturor reclamaliilor
privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

10.9 - (l) Pe parcursul execuiiei lucrtrrii, executantul are obligalia:
i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe $antier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalalii, surplus de materiale;
iii) de a aduna qi indepArta de pe Fntier ddramiturile, molozul sau lucrtrrile provizorii de orice fel,

care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a reline pe $antier, pand la smrlitul perioadei de garanlie, numai acele

materiale, echipamente, instalatii sau lucrlri provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii
obligaliilor sale in perioada de garanlie.

10.l0 - Executantul se obligtr de a despdgubi achizitorul impotriva oricaror:
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i) reclamalii qi acliuni injustitie, ce rezulte din inc carea unor drepturi de proprietate intelectuale
(brevete, nume, merci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele
folosite pentru sau in leglturl cu execuJia lucrtrrilor sau incorpomte ln ao€stea; $i

ii) daune-interese, costuri, taxe li cheltuieli de orice natur6, aferente, cu exceplia situaliei in care o
astfel de inctrlcare rezultii din respectarea proiectului sau caietului do saroini intocmit do catre achizitor.
l0.l I - Membrii Asocierii vor rdspunde solidar qi individual in fala Beneficiarului in ceea ce privelte
toate obliga(iile li responsabilitdlile ce decurg din sau in legtrtud cu contractual.

ll. Obligaliile achizitorului
I I . | - La inceperea lucrerilor achizitoru I are obligalia de a obline toate autorizaliile li av izele necesare

execuliei lucrArilor.
I 1.2 - (l) Achizitorul are obliga{ia de a pune la dispozilia executantului, ldre plat5, daca nu s-a

convenit altfel, urmetoarele:
a) amplasamentul lucririi, liber de orice sarcindj
b) suprafelele de teren necesare pentru depozitare ti pentru organizarea de tantier;
c) ctrile de acces rutier $i racordurile de cale ferat6;
d) racordurile pentru utilitdli (apd, gaz, energie, canalizare etc.), pene la limita amplasamentului

;antierului.
(2) Costurile pentru consumul de utilitlli, precum $i cel al contoarelor sau al altor aparate de mlsurar

se suport[ de cetre executant.
I 1.3 - Achizitorul are obligalia de a examina li mtrsu@ lucre.ile care devin ascunse in cel mult 5 zile

de la notificarea executantului.
I1.4 - Achizito.ul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor Si a oriceror alte informalii

fumizate executantului, precum $i pentru dispoziliile gi livrdrile sale.

12. Sanc^tiuni pentru neindeplinirea culpabilt a obligrliilor
l2.l - In cazul in care, din vina sa exclusivd, executantul nu rculegte sd-$i indeplineasci obligariile

asumate p n contract, atunci achizitorul este indreptilit de a deduce din prelul contractului, ca penalitili,
o sumd echivalenttr cu o cotd procentuale de 0,loZ din valoarea lucrdrii neexecutate din prelul
conlractu-lui. pentru fiecare zi de intarziere, p6nd la indeplinirea efectivi a obligaliilor.

12.2 - ln cazul in care achizitorul nu onoreaztr facturile in termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligalia de a pleti, ca penalitlti, o sum6 echivalentd cu o cottr
procentuald de 0,1% din plata neefectuati la termen, pentu fiecare zi de intarziere, panA la indeplinirea
efective a obligaliilor.

12.3 - Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul contracl de cdtre una dintre pe4i, in mod
culpabil qi repetat, dI dreptul pdrlii lezate de a considera contractul de drept reziliat gi de a pretinde plara
de daune-interese.

12.4 - Achizitorul iti rezervA dreptul de a renunla oricand la contract, printr-o notificare scrise
adresatd executantului, firi nicio compensalie, daci acesta din urma dA faliment, cu condilia ca aceasta
renunlare sd nu prejudicieze sau sd af€cteze dreptul la acliune sau despdgubire pentru executant. in aces!
caz, executrantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunztrtoare pentru partea din contract
executatd piAntr la data denun(erii unilaterale a contractului.

12.5 - Intarzierea lucrerilor cu mai mult de 30 de zile calendaristice, din vina exclusive a

executantului, atrage dupe sine posibilitatea ca beneficiarul fie str rezilieze unilateral contractul de
lucrAri, fdrtr nici o pretenlie din partea executantului, fie sA continue perceperea de penaliteli, conform
punctului 12.1.

Clauze specifice

13. inceperea 9i execufi{ lucririlor
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13.l - ( I ) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in timpul cal mai scurt posibil de la primirea
ordinului ln acest sens din partea achizitorului, Temenul este de maxim 5 zile de la emiterea ordinului
de incepere a lucrdrilor.

(2) Executantul trebuie sl notifice achizitorului $i, dac6 estg gazul, Inspecliei de Stat in
Construcfii, Lucrtrri Publice, Urbanism gi Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrdrilor.

13.2 - (l) Lucrtrrile trebuie sI se deruleze conform graficului general de execulie 9i se fie terminate la
data stabilitd. Daiele intermediare, prevazute in graficele de execulie, se consider, date contmctuale.

(2) In cazul in care executantul interzie inceperea lucririlor, terminarea pregetirilor sau daci nu i$i
indeplinegte indatoririle prevdzute la pct. l3.l alin. (2), achizitorul este indreptdlit se-i fixeze
executantului un termen pena la care activitatea sa intre in normal $i str il avertizeze cd, in cazul
neconformerii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.

13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desldpurarea execuliei lucrerilor Si de a srabili
conformitatea lor cu specificaliile din anexele la contract. Pe4ile contractante au obligatia de a notifica,
in scris, una celeilalte, identitatea reprezentan(ilor lor atestati profesional pentru acest scop, Si anume
responsabilul tehnic cu execu(ia din partea executantului $i dirigintele de lantier sau, dace este cazul,
alt[ persoantr fizicd saujuridicA atestattr potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligalia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munce, in
ateliere, depozite Si oriunde i$i desfdpartr activitdlile legate de indeplinirea obligaliilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verificarca lucrdilor ascunse.

13.4 - (l) Materialele trebuie str fie de calitatea prevtrzut5 in documentaJia de execulie; verificerile ii
testtrrile materialelor folosite la execulia lucrdrilor, precum qi condiliile de trecere a receptiei provizorii
li a recepliei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligalia de a asigura instrumentele, utilajele $i materialele necesare pentru
verificarea, mesumrea Si testarea lucrerilor. Costul probelor $i inc€rcirilor, inclusiv manopera aferentd
acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevezute $i comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrtrri sau materiale puse in
operd vor fi suportate de executant daci se dovede$te cd materialele nu sunt corespunzAtoare calitativ
sau cd manopem nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, achizitorul va
suporta aceste cheltuieli.

13.5 - (l) Executantul are obligalia de a nu acoperi lucrlrile care devin ascunse, tlrd aprobarea
achizitorului.

(2) Executantul are obligalia de a notifica achizitorului, ori de cete ori astfel de lucreri, inclusiv
fundaliile, sunt finalizate, pentru a fi examinate Si mdsurate.

(3) Executantul are obligalia de a dezveli orice parte sau p54i de lucrare, la dispozilia achizitorului, $i
de a re^face aceastl parte sau pi4i de lucrare, dacl este cazul.

(4) In cazul in care se consta$ ce lucrdrile sunt de calitate corespunzitoare gi au fost executate
conform documentaliei de execulie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de
cetre achizitor, iar in caz contrar, de cetre execul&nt,

14. lnte^rziereo Si sistareo lucrlrilor
l4.l - In cazul in care:
i) volumul sau natura lucrerilor neprevtrzute; sau
ii) condi(iile climaterice exceplional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaze executantului $i nu a survenit prin incelcarea

contractului de c6tre acesta
lndreptdlesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execulie a lucrfuilor sau a oricerei pe4i a
acestora, atunci, prin consultare, ptr4ile vor stabili:

(l) orice prelungire a duratei de execulie la care executantul are d.eptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adeuga la p.elul contractului.



14.2 - FdrI a prejudicia dreptul executantului prevezut in clauza 12.2, acesta are dreptul de a sista
lucrtrrile sau de a diminua ritmul execu{iei dac6 achizitorul nu pldtegte in termen de 28 de zile de la
expirarea termenului prev6zut la clauza 18.2; in acest caz, va notifica, in scris, acest fapt achizitorului.

15. Finrlizarea lucrtrrilor
15.1 - Ansamblul lucrdrilor sau, dacA este cazul, oricare parte a lor, prevezut a fi finalizat intr-un

temen stabilit prin graficul de execulie, trebuie fihalizat in termenul convenit, termen care se calculeaze
de la data inceperii lucrdrilor.

15,2 - (l) La finalizarea lucrtrrilor, executantul are obligalia de a notifica, in scris, achizitorului ctr sunt
indeplinite condiliile de.eceplie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receplie.

(2) Pe baza situaliilor de lucrtrri executate confirmate gi a constatlrilor efectuate pe teren, achizitorul
va aprecia dacd sunt intrunite condiliile pentru a convoca comisia de recepfie. in cazul in cfie se
constate ctr sunt lipsuri sau deficienle, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se $i termenele
pentru remediere li finalizare. DupI constatarea remedierii tuturor lipsurilor gi deficienlelor, la o noutr
solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receplie.

15.3 - Comisia de recepfie are obliga(ia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentalia de execulie $i cu reglementerile in vigoare. in funclie de
constatfuile fdcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receplia.

15.4 - Receplia se poate face $i pentru pdrti ale lucrerii, distiocte din punct de vedere fizic Si
funclional.

16. Perioada de garantie acordattr lucririlor
l6,l - Perioada de garanlie este de 24 luni de Ia dara llnalizdrii lucrArilor.
16.2 - (l) in perioada de garanlie, executantul are obligalia, in urma dispoziliei date de achizitor, de a

executa toate lucrdrile de modificare, reconstruclie qi remediere a viciilor qi a altor defecte a ctrror cauzA
este nerespectarea clauzelor contracluale.

(2) Executantul are obligalia de a execura roate activitdlile prevtrzute Ia alin. (l), pe cheltuiala proprie,
in cazul in care ele sunt necesare datorita:

i) utiliztrrii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconfo.me cu prevederile contractului; sau
ii) neglijentei sau neindeplinirii de c6tre execurant a oricdreia dintre obligaliile explicire sau implicite

care ii revin in baza contractului-
(3) in cazulin care defecliunile nu se datoreaztr executantului, lucrtrrile fiind executate de cAtre acesta

conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat qi pltrtit ca lucreri suplimentare.
16,3 - In cazul in care executantul nu executi lucr&ile prevezute la clauza 17.2 alin. (2), achizitorul

este indrepttrlit sA angajeze li sd pltrteasctr alte p€rsoane care si le execute. Cheltuielile aferente acestor
lucrdri vor fi recuperate de cetre achizitor de la executant sau relinute din sumele cuvenite acestuia.

17. Modalitdfi de platl
17.1 - Plata lucrerilor se va face in termen de 30 de zile de la depunerea facturii la achizitor, dar

numai cu condilia accepttrrii situaliei de lucreri pentru care se face plata, prin semnarea acesteia atet de
citre Dirigintel€ de $antier cat ti de Achizitor.

17.2 - Dactr achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea pe oadei convenite,
atunci execuiartul are dreptul de a sista executarea lucrarilor sau de a diminua ritmul execuliei.
Executantul poate solicita, j ustificat, ca penalitili, o sumd echivalenttr cu o cote procentuali de O,]% din
plata neefectuati pe zi de intarziere. Imediat ce achizitorul ili onoreazA restanla, executantul va relua
executarea lucrtrrilor in cel mai scurt timp posibil.

17.3 - Plata facturii finale se va face imediat dupe verificarea gi acceptarea situaliei de plate definitive
de cdtre achizitor. Dacd verificarea se prelunge$te din diferite motive, dar, in special, datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarca lucrtrrilor care nu sunt in litigiu va fi plltittr imediat.

17.4- Contractul nu va fi considerat terminat pand cand procesul-verbal de receplie finalA nu va fi
semnat de comisia de receplie, care confirma ci lucrerile au fost executate conform cont@ctului.
Receptia finaltr va fi efectuata conform prevederilor legale, duptr expirarea perioadei de garanlie. plata
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ultimelor sume datorate executantului pentru lucrdrile exeautate nu va fi condilionatA de eliberarea
certificatului de receplie finale.

18. Ajustarea prelului contractului
l8.l - Pentru lucrdrile executate, plalile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in

propunerea financia.e, anex6 Ia contmct.
18.2 - Prelul contractuluiNU se ajusteaze.

19. Asigurtrri
1 9. I - ( I ) Executantu I are obligalia de a incheia, inainte de lnceperea lucrdrilor, o as igu rare ce v a

cuprinde toate riscurile ce ar putea aperea privind lucririle executate, utilajele, instalaliile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu gi reprezentantii imputernici(i sd verifice, sA
testeze sau se receplioneze lucrarile, precum qi daunele sau prejudiciile aduse cdtre te(e persoane fizice
saujuridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agenlie de asiguBre. Contravaloarea primelor de asigurare va fi
suportatl de c5tre executant din capitolul "Cheltuieli indirecte,,.

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

(4) Executantul are obligalia de a se asigura cd subantreprenorii au incheiat asiguriri pentru toate
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor se prezinte achizitorului, la cerere, poliple de
asigurare qi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

19.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensalii pletibile prin
lege, in privinla sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de executant, cu excep(ia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina achizitorului, a
agenlilor sau a angaiatilor acestuia.

20. Amendamente
20. | - Ptr4ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea

clauzelor contmctului, prin act adi(ional, numai in cazul apariliei unor circumstan[e care lezeazA
interesele comerciale legitime ale acestora Si care nu au putut fi prevtrzute la data incheierii contractului.

21. Subcontractanfi
2l.l - Executantul are obligalia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi

condiliiin care el a semnat contmctul cu achizitorul.
21.2 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate

cu subcontractanlii desemnali.
(2) Lista subcontractanlilor, cu datele de recunoa$tere ale acestora, cat $i contractele incheiate cu

aceltia se constituie in anexe la contact.
2l.3 - (l) Executantul este pe deplin raspunzitor faltr de achizitor de modul in care indepline$te

contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin rdspunztrtor fali de ex€cutanl de modul in care'i$i indeplinelte

partea sa din contract.
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontmctanlilor, dace aceftia nu i$i

indeplinesc partea lor din contract.
21,4 - Executantul poate schimba oricare subcontmctant numai dacd acesta nu li-a indeplinit partea sa

din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica prelul contractului $i va fi notificata
achizitorului.

22. Foria m.jortr
22.1 - Fo4a majorl este constatate de o autoritate competenttr,
22.2 - Fo4a majord, exonereazd pi4ile contractante de indeplinirea obligaliilor asumate prin prezentul

contract, pe toati perioada in care aceasta ac(ioneaze.



22.3 - indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fo(ei majore, dar fard a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pd4ilor pane la aparilia acesteia.

22.4 - Partea contractanta care invoce fo4a majore are obligalia de a notifica celeilalrc pA(i, imediar 9i
in mod complet, producerea acesteia $i sd ia orice masuri oare ii stau la dispozilie in vederea limitdrii
consecinlelor.

22.5 - Dactr fo{a majore actioneazi sau se estimeazi ce va aaliona o perioadd mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul se notifice celeilalte pe4i incetarea de plin drept a prezentului contract, lird
ca vreuna din pA4i sA poatd pretinde celeilalte daune-inte.ese.

23. Solulionarea litigiilor
23.1 - Achizitorul ti executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabile, prin

tratative directe, o ce neinlelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legaturtr cu
indeplinirea contractului.

23.2 - Dactr, dupi l5 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul li executantul nu reu;esc sa
rezolve in mod amiabil o divergenla contractualtr, fiecare poate solicita ca disputa s[ se solulioneze fie
prin arbitraj la Camera de Come4 ti Industrie a Rom6niei, fie de ctrtre instan(ele j udecerore$ti din
Romania,judeful Alba.

24. Limba care guverneazl contrsctul
24.1 - Limba care guvemeazl contractul este limba roman6.

25. Comuniciri
25.1 - (l) Orice comunicare intre pe4i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie se fie

transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atft in momentul hansmiterii, cat gi in momentul primirii.
25.2 - Comunicdrile intre pi4i se pot face ti prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu condilia

confirmarii in scris a primiriicomunicerii.

26. Legea aplicabili corltractului
26.1 - Contraclul va fl interprelar conform leeilor din Romdnia-
PA(ileauinlelesseincheieastazi..0106,.b.1J..pr"r"n[ulcontracrindoudexemptare.cereunut

pentru fiecare parte.
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