
Contract de luclIri
/52 3{dilu 96 . o Int, .2019

l. in temeiul Leqii 98/2016 privin Achiziliile publice, ii a Raporrului achiziliei publice av6nd ca
obiect "Lucrtrri de branlare la utilititi a imobilelor situate pe strada prelungire Octavan coga din
oralul Ocna Mure$", cod CPV 45231 100-6 - Lucrdri generale de construclii de conducte, s-a incheiat
prezentul contract de lucriri,

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

0258871217, fax. 0258871217, e-mail: conract@primaraiaocnamures.ro, CUI4563228, cont:
RO62TREZ24A5l0l03200200X deschis la Trezoreria Aiud, reprezentate de primar Vinleler Silviu, in
calitate de achizitor, pe de o parte

9i
SC EXPERT TOP SERVICE SRL cu sediul in Ocna Muret, str. George Cogbuc nr. 30 B,jud. Alba,
telefon/fax 0745623381 numer de inmatricularc l}l /46612008, CIJI 23655107 cont
RO59TREZ0045069XXX002194 deschis la Trezoreria Aiud, reprezentare prin gilip Niculaie Ioan
avind func1ia de administmtor, in calitate de executant, pe de alli parte.

2. Delin^ilii
2.1 - ln prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interlretali astfel:
a. contmct - prezentul contract Si toate anexele sale;
b. achizitor li executant - p54ile contractante, ala cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. prelul contractului - pre(ul pl6tibil executantului de cltre achizitor, in baza contractului, pentru

indeplinirea integrala ti corespunzdtoare a tuturor obligaliilor sale, asumate prin contract;
d. amplasamentul lucrdrii - locul unde executantul executl lucmrea;
e. fo4a majo.A - un eveniment mai presus de controlul pd4ilor, care nu se datoreaze gre$elii sau vinei

acestor4 care nu putea fi prevtrzut la momentul incheierii contractului $i care face imposibilA executarea
gi, respectiv, indeplinirea contmctului; sunt considerate asemenea evenimente: rtrzboaie, revolu(ii,
incendii, inundalii sau orice alte catastrofe naturale, restriclii aperute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarca nefiind exhaustiv5, ci enun(iadve. Nu este considerat fo4e majord un eveniment
asemenea celor de mai sus care, lare a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligaliilor uneia din p54i;

f.7i - zicalendaristicd; an - 165 de zile.

3,IDterpretare
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 la zile reprezinti zile calendaristice, dace nu se specifica

in mod diferit.
Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Executantul se oblig5 se execute .,Lucriri de braryare la utilititi . imobilelor situate pe

strtda prelungire Octayan Goga ditr oraiul Ocna Mureq", cod CP\ 45231100-6 - Luctdi generale
de conslruclii de conducre, in conformitate cu obliga{iile asumate prin prezentul contract $i conform
ofertei 15122 din 25.09.2019.

4.2 - Achizitorul se obligA sa plareasce execuranrului prelul de 24801,65 lei lir5 TVA, pentru execulia
"Lucr6ri de branFre la utilitdti a imobilelor situate pe strada prelungire Octarrn Goga diD orasul
Ocna Mureq", cod CPY 45231100-6 - Ltcrdri generale de construclii de conducre,
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5.1 - Prelul convenit pentru indeplinirea contractului, pltrtibil executantului de cAtre achizitor,
conform gmficulni de ple(i, este de 24801,65 lei, la care se adaugd TyA, de 47l2Sl lei (29513,96 lei cu
TVA). Pleile se vor face pentru lucrArile efectiv realizate, conform prcceselor verbale la terminarea
lucrerilor $i a situa(iilor de lucreri ce se vor incheia.

6, Durata cortractului
6.1 - Durata prezentului contract este de 7 zile, incepand de la data comunicfuii ordinului de incepere

a lucrdrilor, la care se adaugi perioada de garanlie a lucrerilor.

7. Executarc! contractului
7.1 - Executarea contractului incepe dupd semnarca acestuia gi comunicarea ordinului de incepere a

lucrtrrilor.

8, Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
- Oferta nr. 15122 din25.O9.2}l9

9. Proteclia patrimoniului cultural nalional
9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes

arheologic descoperite pe amplasamentul lucrtrrii sunt considemte, in relaliile dintre pe(i, ca fiind
proprietatea absolutA a achizitorului.

9.2 - Executantul are obliga(ia de a lua toate precauliile necesare pentru ca muncitorii sei sau oricare
alte persoane si nu indeperteze sau s, deterioreze obiectele prevlzute la clauza 9.1, iar imediat dup6
descoperirea Si inainte de indepdrtarea lor, de a inltiinia achizitorul despre aceastl descoperire $i de a
indeplini dispoziliile primite de la achizitor privind indepdrtarea acestom. Dacd din cauza unor astfel de
dispozi(ii executantul suferd intarzieri $i/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, pa(ile vor
stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adAuga la prelul contractului.
9.3 - Achizitorul are obligafia, de indag ce a luat la cunoltinla despre descoperirea obiectelor

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

10. Obligaliile principale ale executartului
l0.l - ( I ) Executantul are obligalia de a executa qi finaliza lucrtrrile, precum gi de a remedia viciile

ascunse, cu atehlia Si promptitudinea cuveni6, in concordanli cu obligaliile asumate prin contract $i
caietul de sarcini.

(2) Executantul are obligalia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura fo4a de muncd, materialele,
instalaliile, echipamentele Si toate celelalte obiecte, fie de naturtr provizorie, fie definitive, cerute de li
pentru contmct, in mdsura in care necesitatea asigurSrii acestora este prevdzute in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.

10.2 - (l) Executantul ese pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea $i siguranla tuturor
operatiunilor executate pe Fntier, precum li pentru procedeele de execulie utilizate, cu respectarea
prevederilor Si a reglementadlor Legii nr. l0/1995 privind calitatea in construclii, cu modificerile
ulterioare.

10.3 - (l) Executantul are obligalia de a respecra $i executa dispozifiile achizitorului in orice
problemd, menlionat5 sau nu in contract, referitoare la lucrare. in cazul in care executantul considerd ce
dispoziliile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obieclii, in scris,
f6rd ca obiecliile respective sd il absolve de obliga(ia de a executa dispozi$ile primite, cu exceplia
cazulu^i in care acestea contravin prevederilor legale.

(2) ln cazul in care respectarea Si executarea dispozi{iilor prevEzute la alin. (l) determine dificultefi in
execu[ie care genereaztr costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala
achizitorului.
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10.4 - (l) Executantul este responsabil de trasarea corecti a lucrerilor fali de reperele date de
achizitor, precum li de fumizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor qi resurselor
umane^ necesare indeplinirii responsabilitelii respective.

(2) In cazul in care, pe parcursul exeoutiei lucdrilor, survine o eroare in pozilia, cotele, dimensiunile
sau aliniamentul oricirei prr{i a lucrSrilor, executantul are obligalia de a rectifica eroarea constatala, pe
cheltuiala sa, cu exceplia situaliei in care eroarea respective este rezultatdl datelor incorecte fumizate, in
scris, de ctrtre proiectant. Pentru verificarea traserii de citre proiectant, executantul are obligatia de a
proteja li pastra cu grijtr toate reperele, bomele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrdrilor.

10.5 - Pe parcursul execuliei Iucr.Arilor Si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:
i) de a lua toate mfuurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a c6ror prezenil pe gantier este

auto.izatd ii de a menline Fntierul (atat timp cat acesta este sub controlul stru) Si lucrdrile (atat timp cat
acestea nu sunt finalizate li ocupate de cetre achizitor) in starea de ordine necesari evitdrii orictrrui
pericol pentru respectivele perso,me:

ii) de a procura qi de a intrerine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, proteclie, ingrAdire,
alarml $i pazn, cand qi unde sunt necesare sau au fost solicitate de cetre achizitor sau de cetre alte
autoriteli competente, in scopul protejArii lucrarilor sau al asigurtrriiconfortului riveranilor;

iii) de a lua toate mdsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe $i in afam tantierului gi
pentru a evita orice pagub?i sau neajuns provocate persoanelor! proprieE{ilor publice sau altora, rezultate
din poluare, zgomot sau alli factori generati de metodele sale de lucru.

10.6 - Executantul este responsabil pentru menlinerea in bune stare a lucririlor, materialelor,
echipamentelor $i instalaliilor care urmeazd a fi puse in opertr, de la data primirii ordinului de incepere a
lucrerii panl la data semnerii procesului-verbal de receplie a lucrerii.

10.7 - (l) Pe parcursul execuliei lucrdrilor gi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaiia,
in mtrsura permise de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau
b) cdile de acces, prin folosirea 9i ocuparea drumurilor qi cdilor publice sau private care deservesc

proprietitile aflate in posesia achizitorului sau a orictrrei alte persoane.
(2) Executantul va despdgubi achizitorul impotriva tuturor reclamaliilor, acliunilor injustilie,

dauoelor-inlerese, costurilor, taxelor $i cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezult6nd din sau in
legdturi cu obligalia prevdzut5 la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

10.8 - (l) Executantul are obligalia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica
cu sau sunt pe traseul $antierului li de a preveni deteriomrea sau distrugerea acestora de ctrtre raficul
propriu sau al oriceruia dintre subcontmctanlii sei; executantul va selecta traseele, va alege gi va folosi
vehiculele, va limita gi repartiza incdrceturile, in a$a fel incet traficul suplimentar ce va rezulta in mod
inevitabil din deplasarea matedalelor, echipamentelor, instalaliilor sau altora asemenea, de pe qipe
tantier, str fie limitat, in mtrsun in care este posibil, astfel incat sd nu produci deteriortrri sau distrugeri
ale drumurilor ii podurilor respective.

(2) In caa.rl in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oriceruipod sau drum care comunice cu
sau care se afl6 pe traseul gantierului, datoriti transportului materialelor, echipamentelor, instalaliilor sau
altora asemenea, executantul are obligalia de a despdgubi achizitorul impotriva tuturor rcclamaliilor
privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

10.9 - (l) Pe parcursul execuliei lucrdrii, executantul are obliga(ia:
i) de a evita, pe cret posibil, acumularea de obstacole inutile pe $antier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalalii, surplus de materiale;
iii) de a aduna $i indeperta de pe $antier diramtrturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel,

care nu mai sunt necesate.
(2) Executantul are dreptul de a re(ine pe lantier, pene la smr$itul perioadei de garantie, numai acele

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

10.10 - Executantul se obligd de a despigubi achizitorul impotriva oicaror:



i) reclamatii $i acliuni injustilie, ce rezult{ din incdlcarea unor drepluri de proprietate intelectuald
(brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaliile sau utilajele
folosite pentru sau in legdturtr cu execu(ia lucrdrilor sau incorporate in aoestea; Si

ii) daune-interese, costuri, taxe Si cheltuieli de orice naure, aferente, cu exceplia situalieiin care o
astfelde incelcare rezulte din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.
10.1 1 - Membrii Asocierii vor respunde solidar 9i individual in fala Beneficiarului in ceea ce privglte
toate obligaliile 9i responsabilitSlile c€ decurg din sau in legdturtr cu contmctual.

11. Obligatiile achizitorului
I l.l - La inceperea lucrtrrilor achizitorul are obligalia de a obtine toate autorizaliile li avizele necesare

execuliei lucrerilor.
I 1.2 - (l) Achizitorul are obligalia de a pune la dispozilia executantului, fdrl plati, dace nu s-a

convenil alt[el. urmetoarele:
a) amplasamentul lucrerii, liber de oice sarcine;
b) supmfelele de teren necesare pentru depozitare ti pentru organizarea de q,antier;
c) clile de acces rutier gi racordurile de cale ferattr;
d) racordurile pentru utilitdli (ape, gaz, energie, canaliza.e etc.), pantr la limita amplasamentului

tantierului.
(2) Costurile pentru consumul de utilitdli, precum Si cel al contoarelor sau al altor aparate de mAsurat

se suporte de cetre executant.
I1.3 - Achizitorul are obliga(ia de a examina $i masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile

de la notificarea executantului.
I 1.4 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor $i a oricdror alte informa{ii

fumizate executantului, precum 9i pentru dispozi(iile ti Iivrlrile sale.

12, Srncliuni pentru relndeplinirea culpabil{ a obligaliilor
12.1 - In cazul in care, din vina sa exclusivtr, executantul nu reu$e$te sd-giindepli easca obliga(iile

asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptS(it de a deduce din prelul confactului, ca penditali,
o sumtr echivalenti cr.r o coti procentuale de 0,170 din valoarca lucririi neexecutate din pretul
contractului, pentru fiecare zi de interziere, pdntr la indeplinirea efectivi a obligaliilor.

12.2 - ln cazr.tlin carc achizitorul nu onoreaztr facturile in termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atuhci acesta are obligatia de a pltrti, ca penalitili, o sumd echivalenti cu o cot,
procentuale de 0,1% din plata neefectuattr Ia termen, penftu fiecare zi de intarziere, pantr la indeplinirea
efectivtr a obligaiiilor.

12.3 - Nerespectarea obliga(iilor asumate prin prezentul contmct de citre una dintre pe4i, in mod
culpabil $i repetat, de dreptul pa4ii lezate de a considera contractul de drept rcziliat li de a pretinde plata
de daune-interese.

12.4 - Achizitorul i$i rezervtr dreptul de a renunla oricand la contract, prinf-o notificare scrise
adresate executantului, f6rd nicio compensalie, dac[ acesta din urmd di faliment, cu condilia ca aceasle
renunlare sA nu prejudicieze sau str afecteze dreptul la acliune sau despdgubire pentru executant. in acest
caz, executantulare dreptulde a prctinde numai plata corespunz{toare pentru partea din contract
executatit^pantr h data denunlerii unilaterale a contractului.

12.5 - Intarzierea lucrdrilor cu mai mult de 30 de zile calendaristice, din vina exclusivd a

executantului, atrage dupa sine posibilitatea ca beneficiarul fie si rezilieze unilateral contractul de
lucrdri, fdri nici o pretenlie din partea executantului, fie s6 continue perceperea de penalitdii, conform
punctului 12.l.

Clauze specifice

13. inceperea gi erecutia lucrtrrilor
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13.l - (l) Executantul are obligalia de a incepe lucrarile in timpul cel mai scurt posibil de la primirca
ordinului in acest sens din partea achizitorului. Termenul este de maxim 5 zile de la emiterea ordinului
de incepere a lucr5rilor.

(2) Executantul trebuie si notifice achizitorului gi, dacA este cazul, Inspecliei de Stat in
Construclii, Lucrtrri Publice, Urbanism gi Amenajarea Teritoriului data inceperii €f€ctive a luordrilor.

13.2 - (l) Lucrlrile trebuie s?i se deruleze conform graficului general de execulie pi sd fie terminate la
data stabilita. Datele intermediare, prevAzute in graficele de execulie, se considere date contractuale.

(2) [n cazul in care executantul intarzie inceperea lucririlor, terminarea pregitirilor sau dacd nu i$i
indepline$te indatoririle prevazute la pct. l3.l alin. (2), achizitorul este indreptalit sd-i fixeze
executantului un ternen pana la care activitatea se intre in normal li sdil dyeftizez! ce,in cazd
neconformtrrii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.

13.3 - (l ) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfdgurarea execuliei lucrtrrilor ii de a stabili
conformitatea lor cu specilicaliile din anexele la contract. Ptr4ile contractante au obligalia de a notifica,
in scris, una celeilalte, identitatea reprezentanlilor lor atestali profesional pentru acest scop, li anume
responsabilul tehnic cu execulia din pa(ea executantului li dirigintele de Fotier sau, dacd este cazul,
alte p€rsoantr fizicA saujuridictr atestate potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obliga(ia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncd, in
ateliere, depozite li oriunde i$i desfa$oare activifilile legate de indeplinirea obliga(iilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verificarea lucrArilor ascunse.

13.4 - (l) Materialele trebuie sI fie de calitatea prevezutl in documentalia de execu(ie; verificdrile Si
tesgrile materialelor folosite la execulia lucrtrrilor, precum li condiliile de trecere a recepliei provizorii
$i a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa./anexele la contract.

(2) Executantul are obligaiia de a asigura instrumentele, utilajele $i materialele necesare penru
verificarea, masumrca ti testarea lucrerilor. Costul probelor ti incerctr.ilor, inclusiv manopera aferenta
acestorq revin executantului.

(3) Probele neprevlzute $i comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrtrri sau materiale puse in
opertr vor fi suportate de executant dace se dovede$te ca materialele n-u sunt corespunzdtoarc calitativ
sau ctr manopera nu este in conformitate cu prevederile contracrului. ln caz contrar, achizitorul va
suporta aceste cheltuieli.

13.5 - (l) Executantul are obliga[ia de a nu acoperi lucrtrrile care devin ascunse, fertr aprobarea
achiziloru lu i.

(2) Executantul are obligalia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrdri, inclusiv
fundaliile, sunt finalizate, pentru a fi examinate $i mtrsurate.

(3) Executantul are obligalia de a dezveli orice parte sau pi4i de lucrare, la dispozilia achizitorului, li
de a reface aceaste pane sau pe4i de lucrare. dace este ca7ul.

(4) In cazul in care se constald ci lucrarile sunt de calitate corespunzrtoare ti au fost executate
conform documentaliei de execulie, atunci cheltuielile privind dezvelirea gi refacerea vor fi suportate de
cdtre achizitor, iar in caz contrar, de ctrtre executant.

t4. inte^rzierea ti sistarea lucrlrilor
14.l - In cazul in care:
i) volumul sau natura lucrdrilor neprevazute; sau
ii) condiliile climatericeexceplional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de interziere carc nu se datoreazd executantului ti nu a survenit prin incdlcarea

contmctului de cetre acesta
indreptdlesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execulie a lucrArilor sau a oricerei peti a
acestora, atunci, prin consultare, pd4ile vor stabili:

(l) orice prclungire a duratei de execulie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adduga la pretul contractului.
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14.2 - FIrI a prejudicia dreptul executantului prevtrzut in clauza 12.2, acesta are dreptul de a sista
lucrlrile sau de a diminua ritmul execuliei dactr achizitorul nu plAtegte in termen de 28 de zile de la
expirarea termenului prev2lzut la clauza 18.2; in acest caz, va notifica, in scris, acest fapt achizitorului.

15. Finalizsrer lucririlor
15.1 - Ansamblul lucrdrilor sau, daci este cazul, oricare parte a lor, prev?lzut a fi finalizat intr-un

termen stabilit prin g.aficul de execulie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeaza
de la data inceperii lucririlor.

15.2 - (l) La finalizarea lucrerilor, executantul are obligalia de a notifica, in scris, achizitorului ce sunt
indeplinite condiliile de receplie, solicitrind acestuia convocarea comisiei de r€cep[ie.

(2) Pe baza situaiiilor de lucreri executate confirmate gi a constati.ilor efectuate pe teren, achizitorul
va aprecia dace sunt intrunite condiliile pentru a convoca comisia de receplie. in cazul in care se
constatd cA sunt lipsuri sau deficienle, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se li termenele
pehtru remediere li fihalizare. Dupe constatarca remedierii tuturor lipsurilor $i deficien(elor, la o noue
solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receplie.

15,3 - Comisia de recepfie are obligalia de a constata stadiulindepliniriicontractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentalia de execulie ti cu reglementerile in vigoare. in func{ie de
constatirile fdcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receplia.

15.4 - Receplia se poate face Si pentru pd4i ale lucrtrrii, distincte din punct de vedere fizic Si
funclional.

16. Perioada de garanlie acordati lucrtrrilor
16.1 - Perioada de garanlie este de 24 luni de la data finalizdrii lucrdrilor.
16.2 - (l) In perioada de ga&nlie, executantul are obligalia, in urma dispoziliei date de achizitor, de a

execula toate lucrarile de modificare, reconstruclie gi remediere a viciilor gi a altor defecte a ceror cauzi
este nerespectarea clauzelor contmcfu ale.

(2) Executantul are obliga(ia de a executa toate activitelile prevlzute la alin. (l), pe cheltuiala proprie,
in cazul in care ele sunt necesare datoritS:

i) utilizlrii de materiale, de instalalii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau
ii) neglijenlei sau neindeplinirii de cdtre executant a oricereia dintre obliga(iile explicite sau implicite

care ii revin in baza contractului.
(3) in cazul in care defecliunile nu se datoreaztr executantului, lucrtrrile fiind executate de ctrtre acesta

conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat gi pltrtit ca lucrari suplimentare.
16.3 - In cazulin care executantul nu executa lucrtrrile prevezute la clauza 17.2 alin. (2), achizitorul

este indrepti{it si angajeze li str pltrteasce alte persoane care si le execute. Cheltuielile aferente acestor
lucrtrri vor fi recuperate de cAtre achizitor de la executant sau reJinute din sumele cuvenite acestuia.

17. Modrlitili de pl.td
I 7. | - Plata lucrtrrilor se va face in termen de 3 0 de zile de la depunerea facturii la achizitor, dar

numai cu condilia acceptarii situatiei de lucreri pentru care se face plata, prin semnarea acesteia atat de
citre Dirigintele de tantier cat $i de Achizitor.

17.2 - DacA achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite,
atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrtrrilor sau de a diminua ritmul execuliei.
Executantul poate solicita, justificat, ca penaliteti, o sumd echivalente cu o coti procentuale de 0,1% din
plata neefectuat5 pe zi de intarziere. Imediat ce achizitorul iSi onoreaztr restanla, executantul va relua
executarea lucrdrilor in cel mai scurt timp posibil.

17.3 - Plata facturii finale se va face imediat dupd ve ficarea $i acceptarea situariei de plate definitive
de cetre achizitor. Daci verificarea se prelunge$te din diferite motive, dar, in special, datorita unor
eventuale litigii, contravaloarea lucr:rilor care nu sunt in litigiu va fi pl6tit?i imediat.

17.4- Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receplie finale bu va fi
semnal de comisia de receplie, care confirma c[ lucririle au fost executate conform contractului.
Recep(ia finale va fi efectuati conform prevederilor legale, dupd expirarea perioadei de garan(ie. PIata
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ultimelor sume datoBte executantului pentru lucrArile executate nu va fi condilionata de eliberarea
certificatului de receplie finale.

18, Ajustarea prelului contractului
18.1 - Pentru lucrerile executate, plSlile datorate de achizitor executanlului sunt cele declarate in

propunerea financiarE, anextr la contmct.
18.2 - PreFl contractului NU se ajusteazA.

19. Asiguriri
I 9. I - ( I ) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrtrri lor, o as igu rare ce va

cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucririle executate, utilajele, instalaliile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul prop u Si reprezentantii imputemicili sa verifice, sa
testeze sau se rccepiioneze lucrerile, precum Ei daunele sau prejudiciile aduse cehe te4e persoane fizice
saujuridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agen(ie de asigumrc. Contravaloarea primelorde asigurare va fi
suportattr de cetre executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".

(3) Executantul are obligalia de a prezenta achizitorului, ori de cete ori i se va cere, poli(a sau politele
de asigurare qi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obliga(ia de a se asigura ce subantreprenorii au incheiat asigurdri pentru toate
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor si prezinte achizitorului, la cerere, polilele de
asigurare li 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 urnare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau alteipersoane
angajate de executant, cu exceplia unui accident sau prejudiciu rezultdnd din vina achizitorului, a
agentilor sau a angajalilor acestuia.

20, Ame[damente
20.1 - Pd4ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea

clauzelor contmctului, prin act adilional, numai in cazul apariliei uno. ci.cumstanle care lezeazi
interesele comerciale legitime ale acestora li care nu au putut fi prevtrzute la data incheierii contractului.

21. Subcontractarti
2l.l - Executantul are obligalia de a incheia contracte cu subcontractanlii desemnali, in acelea$i

condiliiin care el a semnat contractul cu achizitorul.
21.2 - (l) Executantul are obligalia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate

cu subcontractanlii desemnali.
(2) Lisla subcontractanlilor, cu datele de recunoagtere ale acestom, cat $i contractele incheiate cu

ac€gtia se constituie in anexe la contract.
21.3 - (l) Executantul este pe deplin rlspunzator fale de achizitor de modul in care indepline$te

contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin rlspunzEtor fale de executant de modul in care iti indepline$te

partea sa din contract.
(3) Executantul ar€ dreptul de a pretinde daune-interese subcontmctantilor, daci ace$tia nu ifi

indeplinesc partea lor din contmct.
21.4 - Executantul poate schimba oricare subcontmctant numai dace acesta nu $i-a indeplinit partea sa

din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica prelul contractului ti va fi notificatd
achizitoru lui.

22. Fo4a majortr
22.1 - Fo4a majord este constatattr de o autoritate competenti.
22.2 - Fo4a majord exonereazd ptr4ile contractante de indeplinirea obligagiilor asumate prin prezentul

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



22.3 - indeplinirea contractului va fi suspendatl in perioada de acliune a fo4ei majo.e, dar fdrd a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pd4ilor pentr la aparilia acesteia.

22.4 - Partea contractant:i care invoce fo4a majorl are obligalia de a notifica celeilalte pi4i, irnediat ti
in mod complet, producerea acesreia li sA ia orice mtuuri care ii stau la dispozi{ie in vederea limitarii
consecinlelor.

22.5 - DacA fo4amajord aclioneaze sau se estimeazd cA va acliona o perioadd mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul se notifice celeilalte pd4i incetarea de plin drept a prezentului contract, lari
ca vreuna din p64i sA poati pretinde celeilalte daune-interese.

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

tratative directe, orice neinlelegere sau dispute care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legeture cu
indeplinirea contractului.

23.2 - Dac6, dupd,15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul ti executantul nu reulesc se
rezolve in mod amiabil o divergen!4 contractuali, fiecare poate solicita ca disputa sd se solulioneze fie
prin arbitraj la Camera de Come4 $i Industrie a Romaniei, fie de ctrtrc instantelejudecAtore$ti din
Rominia,jude;ul Alba.

24. Limba care guverneaz{ contractul
24.1 - Limba care guvemeazl contmctul este limba romen5.

25, Comuniclri
25. I - ( 1 ) Orice comun icare intre ptr4i, referitoare la indeplin irea prezentului contract, trebuie sa fie

transmistr in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atet in momentul transmiterii, cet li in momentul primirii.
25.2 - Comunicarile intre p5(i se pot face 9i prin telefon, telegrame, telex, fax sau e-mail, cu condilia

confirm6rii in scris a primirii comunicerii.

26. Legea iplicrbili contractului
26.1 - Contraclul va fi intemrelat conform lesilor din Romdnia-
P64ile au inples sri incheie asrazi. &,gX.J,it3.... p,"r"nlul contrucr in doua exemplare. cete unul

pentru fiecare parte.
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