
coNl RAC]' DI] Lr]CRARI

", !256 auab.$ilots
l. in temeiul Lesii 98/2016 privind Achizitiile oublice, $i a Procesului verbal de analizl a oi'ertelor

depuse pentru atribuirea contractului de achizilie publicA avand ca obiect .,Lucreri de marcaj rutier in
ora$ul Ocna MureS" nr. 7802/ 13.05.2019, s-a incheiat prezentul contract de lucr5ri.

intre

l.l. ORASUL OCNA MUREg cu sediul in Ocna Mure$, str. N. Iorga, nr. 27, jud. Alba, rel.
025887I2I7. tax.025887I2I7, e-mail: ocnamures2o05@yahoo.com, CUI4563228, conr:

.......................... deschis la Trezoreria Aiud, reprezentata de primar Vinleler
Silviu. in calitate de echi,itor

$r

1.2. SC PROLINIARUT SRL cu sediul in Reghin, srr. Porumbei nr. 4lB, telefon/fax 0265-
5l4l I I. 0742059979. 0747135690, e-mail: pl!]liliglllq@JAbpqlAD , numir dc inmatriculare
J26124/2012 cod fiscal 17010866 cont RO7 1TRE24775069XXX003789 deschis la l rezoreria Rcghin.
reprezenta6 prin Coci$ lulian Vicror, avand lunctia de Administrator, in calitate de executant, pe de altf,
pal.le.

2. Defini(ii
2.1 - In paezentul contract urm5torii termeni vor fi interpretali astfel:
a. contract - prezentul contract $i toate anexele sale:
b. achizitor 5i executant - pArtile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. prelul contractului - prelul pldtibil cxecutantului de catre achizitor, in baza contractului, pentru

indeplinirea integrali gi corespunzitoare a tuturor obligaliilor sale, asumate prin contract;
d. amplasamentul lucrdrii - locul unde executantul executd lucrarea;
e. 1b4a majore - un eveniment mai presus de controlul perlilor, care nu se datoreazi gre$elii sau vinei

acestora, care nu putea fi prevdzut la momentulincheierii contractului 5icare face imposibilb executarea
$i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rAzboaie, revolulii,
incendii, inunda{ii sau orice alle catastrofe naturale, restriclii aparute ca urmare a unei camntine,
embargou. enumerarea nefiind exhaustiva, ci enunfiative. Nu este considerat fo4e majord un eveniment
asenenea celor dc mai sus care. lird a crea o imposibilitate de executare. f'ace extrem de costisitoare
exccutarea obligaliilor uneia din pd(i:

l. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

J. lnterpretare
i.l In prezentul contmct, cu exceplia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor

include forma de plural $i viceversa, acolo unde acesi lucru este permis de context.
ll.2 Termenul "zi" ori "zile" sau orice ret'erire la zile reprezintd zile calendaristice, dace nu se specillce

in nod diferit.
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Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
,1.I - Executantul se obligd si execute < Lucrari de marcaj rutier in ora$ul Ocna Mure$> cod

CPV: 4523322t-4 lucrlri de marcaj rutier. in contbrmitate cu obligaliile asumate prin prezentul
contract. conform caietului dc sarcini.

4.2 - Achizitorul se oblige si plateascd executantului prelul de 39,080,00 lei lird TVA, pentru
execu!ia < Lucrdri de marcaj rutier in oragul Ocna Mure$ > cod CPV: 45233221-4 - lucrnri de
marcaj rutier.

4.3 - Clantitdfile estimate de lucrari pot fl modificate in funclie de realitatea din teren, prin acr
adilional, cu condilia alocirii sumelor necesare $i a respectf,rii pragurilor valorice prevdzute de Legea
98/2016. Valoarea lucrdrilor suplimentare se va stabili pe baza prelurilor/mp specificatc de executant in
olerta depusi, parte a prczentului contracl.

5. Preful contractului
5.1 - Prelul convenit pentru indeplinirea conlraclului, platibil executantului de cdtre achizitor, este de

39.080,00 lei, la care se adaugA TVA de 7.425,20 lei. Pldlile se vor face pentru Iucrerile elbcliv realizale,
conform proceselor verbale la terminarea lucrdrilor ce se vor incheia.

5.2 - Valoarea defalcaG a prelului,ln functie de tipul de marcaje ce urmeazl a fi executate, este
urmdtoarea:
- valoare marcaje longitudinale 28.200,00 lei ltrrtr TVA, respectiv 15,00 lei/mp
- valoarc marcitje transversale $i diver$e 10.880,00 lei lEri TVA, respeciiv 16,00 lei/mp

6. Duruta contractului
6.1 - Dumta prezentului conlract este de 30 zile, incepand de la data comunicdrii ordinului de incepere

a lucrdrilor.
6.1 - Durata prezentului contract poate ll prelungila prin acl adilional, incheiat prin inlelegerea pe(ilor

?. Executdrea contractului
7.I - Executarea contractului incepe dupa constituirea garanliei de bune execu{ie ;i comunicarea

ordinului de incepere a lucrlrilor.

li. Documentele contractului
8.1 - Documentele cootractului sunt:
- caietul de sarcin i

- Olirta depusi
Do\ada consliluirii txrantici d. bunc cxcculie:

9. Proteclia patrimoniului cultural national
9.1 - Toate fosilele. monedele. obieotcle de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes

arhcologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relaliile dintre pdrli, ca liind
proprietatea absoluU a achizitorului.

9.2 - Executanlul are obligalia de a lua toatc prccauliile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare
alte persoane sd nu indepdrleze sau sa ileterioreze obiectele prevazute la clauza 9.1, iar imediat dupi
descoperirea gi inainte de indepertarea lor. de a inqtiinla achizitorul despre aceaste descoperire $i de a
indeplini dispoziliile primitc de la achipitor privind indepdrtarea acestora. Dacd din cauza unor astfel de
dispozilii executantul suferd intdrzieri $i/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, pdrlile vor
stabili:

a) orice prelungire a duratei de execlrlie la care executantul are dreptul;
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la prelul contractului.
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9.3 - Achizitorul arc obligalia, de
prevazute la clauza 9.1, de a initiinla

10. Obligatiile principalc ale exec
10. I - ( l) Executantul are obligatia

ascunse, cu atenlia li promptitudinea
caietul de sarcini.

(2) Executantul are obligalia de a
instalaliile, echipamentele ii toate ce
pentru contracl. in masura in care
deduce in mod rezonabil din contract.

10.2 - (l) Executantul este pe depli
operaliunilor executate pe tantier, pre
prevederilor $i a reglementarilor LEgi
ulterioare.

10.3 - (l) Executantul are obli8alia
problemd, menlionata sau nu in
dispoziliile achizitorului sunt nejustifi
liri ca obicctiile respective si il absol
cazului in care acestea contravin prev

(2) In cazulin care respectarea gi

execulie care genereaze costuri supli
achizitorului.

10.4 - (l) Executantul este respon
achizitor, precum 9i de furnizarea tutu
unrane necesare indeplinirii respons

(2) In cazul in care, pe parcuNul
sau aliniamentuloricarei pnrli a lu
cheltuiala sa, cu exceplia situaliei in
scris. de catre proiectant. Pentru verifi
proteja 9i pdstra cu grijd toate reperel

10.5 - Pe parcursul execuliei lucreri
i) de a lua toate masurile pentru asi

autorizatA $i de a men!inlr $anticrul (at
acestea nu sunt finalizate $i ocupate
pericol pentru respcctivele persoane;

ii) de a procura gi de a intreline pe

alarmd ;i pazi, c6nd gi unde sunt
autoritA!i competente, in scopul protej

iii) de a lua toate mdsurile rezonabi
pentru a evila orice pagubd sau neaju
din poluare, zgomot sau alli lbctori

10.6 - Exccutantul este responsabil
echipamentelor ti instalaliilor care ur
lucririi p6nd la data semnarii proccsul

10.7 - (l) Pe parcursul exeoutiei
in mAsura permise de respectarea

a) confonul riveranilor: sau

b) caile de acces, prin lblosirea ii
proprietdlile aflate in posesia achizi lui sau a oricdrei alte persoane.

'Qrlt

ce a luat la cunoginld despre descoperirea obieclelor
acest sens organele de politie $i comisia monumcntelor islorice.

ntului
a executa $i tinaliza lucrerile, precum $ide a remedia viciile

ita, in concordanltr cu obligaliile asumate prin contract si

veghea lucrdrile, de a asigura fo4a de munca, materialele,
lalte obiecte, fie de nature provizorie, fie definitive, cerute dc ai
sitatea asigurarii acestora este prevazutd in contract sau se poate

responsabil pentru conlormitatea, stabilitatea $i siguranla tuturor
q; pentru procedeele de execulie utilizate, cu respectarea

1!!l[!!! privind calitatea in construclii, cu modificerile

e a respecta qi executa d^ispoziliile achizitorului in orice
t. referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considere cd

rali de metodele sale de lucru.
ntru mentinerea in buna shre a lucrarilor, materialelor,

saLr inoportune, acesta are dreptul de a ridica obieclii, in scris,
de obligalia de a executa dispozi!iile primite, cu exceplia
rilor legale.

ecutarea dispoziliilor prevdzute la alin. (1) determin[ dificulttrli in
entare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala

bil de trasarea corectd a lucrarilor f'a1a dc reperele date de

echipamentelor, instrumenlelor, dispozitivclor qi resurselor
ilitilii respective.

liei lucririlor, survine o eroare in pozilia, cotele, dimensiunile
Ior, executantul are obligalia de a rectifica eroarea constatate, pe

re eroarea respective este rezultatul datelor incorecte furnizate, in
ftaserii de care proiectant, executantul are obligalia de a

bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
or 5i remedierii viciilor ascunse. executantul are obliSalia:
urarea lututor persoanelor a cAror prezenld pe Sanlier este

timp cdt acesta este sub controlul seu) li lucrarile (atet timp cet
cdtre achizitor) in starea de ordine necesara eviterii oricdrui

tuiala sa toate dispozitivele de iluminare, proteclie, ingradire.
sau au fost solicitate de cllre achizitor sau de catre alte

ii lucrerilor sau al asiguririi confortului riveranilor;
necesale pentru a proteja mediul pe 9i in afara $antierului $i
provocate persoanelor, proprietalilor publice sau altora. rezullate

eaz5 a li puse in opere, de la data primirii ordinului de incepere a
i-verbal de receplie a lucrerii.

ilor qi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligalia,
erilor contractului. de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

uparea drumurilor $i ciilor publice sau private care deservesc



(2) Executantul va despigubi achizi[orul impotriva tuturor reclamaliilor, actiunilor in justilie,
daunelor-interese, costurilor. taxelor tl cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in
legaturS cu obligalia prevezute la alin. ( I ). pentru care responsabilitatea revine executantului.

10.8 - (l) Executantul arc obligalia pe a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunicA
cu sau sunt pe tras€ul Santierului 5i de a preveni deteriorarea sau disfugerea acestoaa de cltre traficul
propriu sau al oricdruia dintre subcontfaclanlii sdi: executantul va sclecta traseele, va alege ti va folosi
vehiculele. va limita 5i repartiza incarqaturile, in a$a f'el incet traficul suplimentar ce va rezulta in mod
incvirabil din deplasarea marcrialelor. Fchipamentelor, instala[iilor sau altora asemenea, de pe $i pe

tanrier, sa fic limirat, in masura in card este posibil, astf'el incat sa nu produce deterioreri sau distrugeri
ale drumurilor qi podurilor respective.

(2) in cazul in care se produc deteriordri sau distrugeri ale oricirui pod sau drum care comuniua cu
sau care se aflA pe haseul $antierului, datorita fansportului materialelor, echipamentelor, instalaliilor sau

altora asemenea, executantul are obligEfia de a despdgubi achizitorul impotriva tuturor reclamaliilor
privind avarierea respectivelor poduri Fau drumuri.

I0.9 - (l) Pe parcursul execu!iei lucftrrii. executantul are obligalia:
i) de a evita, pe cat posibil, acumulqrea de obstacole inutile pe iantier;
ii) de a depozita sau retrage orice utllaje. echipamenle, instalalii, surplus de materiale;
iii) dc a aduna $i indepafta de pe tantier daramdturile, molozul sau lucrerile provizorii de orice fel,

carc nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are drcptul de a reliFe pe Santier, pani la stiarsitul perioadei de garanlie, numai acele

matcriale- cchipamente, instalalii sau llrcrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii
obligaliilor sale in perioada de garanlif-

10.l0 - Executantul se obligl de a dpspdgubi achizitorul impotriva oricdror:
i)reclamalii $i actiuni injusrilie. ceFezultd din incilcarea unordrepturi de proprietate intelectuala

(brevere. nume. mare i inregislrarc etc.l. legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele
folositc pentru .au in lcgaturA cu exec+lia lucrdrilor.au incorporate in acestea: $i

ii) daune-interese, costuri, taxe $i cleltuieli de orice nature, aferente, cu exceplia situa!iei in care o
astiel de incalcare rezulta din respectafea proiectului sau caietului de sarciniintocmit de cdtre achizitor.

I l. Obligatiile achizitorului
I l.l - La inceperea lucriirilor achizilorul are obligalia de a obfine toate autorizatiile qi avizele necesare

executiei lucrArilor.
I 1.2 - (l) Achizitorul are obligalia (e a punc la dispozilia executantului, IirA plate, daca nu s-a

convenit altfcl- urmitoarele:
J) amplasamenlul lucrarii. lib,jr de qrice sar(ina:
b) suprafefele de teren necesare pentru depozitare gi pentru organizarea de iantier;
c) ciilc dc acces rutier Si racordurilq de cale ferad;
d) racordurile pentru utilitali (ape, ghz, energie, canalizare etc.), p6ni la limita amplasamentului

$antierului.
(2) Costurile pentru consumul de utllitali, precum li cel al contoarelor sau al altor aparate de mdsurat

se suportS de catre executant.
I 1.3 - Achizitorul are obligalia de a examina $i misura lucrdrile care devin ascunse in cel mult 5 zile

de la notificarea executantului.
1 1.4 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor ti a oricdror alte informafii

fumizate executantului, precum qi pentru dispoziliile pi livrdrile sale.

12. Sancliuni pentru neindepliniroa culpabili a obligaliilor
l2.l - ln cazul in care. din vina sa exclusiva, executantul nu reu$e$te sa-ti indeplineasci obligaliile

asumale prin contract. atunci achizitorul este indreptAiit de a deduce din prelul contractului, ca penalitati,
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o suma echivalente cu o cotd procentualA de 0,17o din valoarea lucrarii neexecutate din prelul
contractului, pentru fiecare zi de intdrziere, pand la indeplinirea efective a obliga!iilor.

12.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaze facturile in termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obliga{ia de a plati, ca penalit5fi, o sumA echivalenta cu o cote
prooentuali de 0,1% din plata neefectuatA la termen, pentru fiecare zi de intdrziere, pind la indeplinirea
efectivd a obligaliilor.

i2.3 - Nerespectarea obligaliilo. asumate prin prezentul contract de citre una dintre pa4i, in mod
culpabil $i repetat, dA dreptul pe4ii lezate de a considera contractul de drept reziliat fi de a pretinde plata
de daune-interese.

12.4 - Achizitorul iqi rezerva dreptul de a renunla oricand la contract, printr-o notificare scrisd
adresati executantului. l:ri nicio compensa!ie- daca acesta din urmi de faliment, cu condilia ca aceasta

renunlare si nu prejudicieze sau si afecteze dreptul la acliune sau despagubire penlru executant. in acc\l
ca7, executantul are dreptul de a pretinde nurnai plata corespunzetoare pentru partea din contract
executatA p6nd la data denunlSrii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

13. Garan(ia de buni execu(ie a contractului
l3.l - Executantul se obligd sa constituie garanlia de buni execulie a contractuluiin cuantum de

3.908,00 lei (10 % din prelul contractului, Iiri TVA), in termen de maxim 5 zile de la semnarea
contractului.

Garantia se va constitui in conformitate cu ar1. 40 din H.C. nr. 395/2016 cu modificdrile qi

completarile ulterioare.
13.2 - Achizitorul se obliga se elibereze garan(ia pentru participare si sd emita ordinul de incepere a

contractului numai dupe ce executantul a licut dovada constituirii garanliei de bund execulie.
13.3 - Achizitorul are dreptul de a retine sume din garanlia de bune executie, in limita prejudiciului

crcrl. dacA executantul nu i$i executa, execute cu indziere sau execut5 necorespunzator obligaliile
asumate prin prezcntul contract- Anlerior retinerilor din garanfia de buna execufie, achizitorul are
obligalia de a notifica acest Iucru execulanlului, precizind totodatl obligaliile care nu au fost respectate.
In cazul executdrii garan{iei de bund execufie, pa4ial sau total, prestatorul are obligalia de a reintregii
garanlia raportat la restul r6mas de executat

13.4 - Achizitorul se oblige sA restituie garantia de buna executie conform art. 42, alin. (4) din HC nr.
39st20t6.

13.5 - in cazul cregterii valorii contractului, prestatorul are obligalia de a modifica corespunzdtor
garantia de buna execulie a contractului, in termen de maxim 5 zile de la semnarea actului adilional.

14. inceperca qri cxeculia lucrdrilor
14.l-(l)Executantul are obligatia de a incepe lucrdrile in timpul celmaiscurt posibil de laprimirea

ordinului in acest sens din panea achizitorului. Termenul este de 2 zile de la emiterea ordinului de

incepere a execu!iei.
(2) Executantul trebuie sa notifice achizitorului Si lnspecliei de Stat in Construc!ii, Lucrdri

Publice. Urbanism $i Amenajarea 'feritoriului data inceperii efective a lucrlrilor.
14.2 - ( l) Lucririle trebLrie sd se deruleze conform graficului geneml de execulie $i se fie terminate la

data stabilitS. Datcle intcflnediare, prevAzutc in gratlcele de executie, se considerA date contractuale.
(2) Exccutantul va prczcnta, la cererca achizitorului, dupd semnarea contractului, graficul de

cxecutie de dctaliu, alcdtuit in ordinea tehnologicd de execulie. ln cazul in care, dupi opinia
achizitorului. pe parcurs, desti$urarea lucrdrilor nu concordi cu gratlcul general de execulie a lucrlrilor.
la cererea achizitorului, executantul va prezenta un gratic revizuit, in vederea terminirii lucrdrilor la data
prcvdzuid in contract. Cratlcul revizuit nu il va scuti pe executant de niciuna dintre indatoririle asumate
prin contract.

,Q,h



(3) In cazul in care executantul intarzie inccperea lucrerilor, terminarea pregitirilor sau dacd nu iii
indeplinelte indatoririle prevazute la pct. l4.l alin. (2), achizitorul este indreptdlir sa-i fixeze
excculanlului un termen pena la care activitatca sA intre in normal $i s6 il avertizeze ce, in cazul
neconlbrmerii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.

14.3 - (l) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfi$urarea execuliei lucrdrilor fi de a stabili
conlbrmitatea lor cu spcciticaliile din ancxclc la contract. Perlile conlractante au obligalia de a notifica.
in scris. una celeilaltc, idcntilatea reprezenlan!ilor lor atestati profesional pentru acsst \,rop, ti anume
responsabilul tehnic cu execulia din partea executantului $i diriginlele de lantier sau, daca este cazul.
aha persoand flzicd saujuridica atestate potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligalia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncd, in
ateliere, depozite gi oriunde igi desf6goard activitelile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verificarea lucrerilor ascunse.

1,1.4-(l)Materialeletrebuiesifiedecalitateaprevezutdindocumentaliadeexecut;e;verificirilegi
teslarile malerialelor folosite la executia lucreri]or, precum fi condiliile de trecere a receptiei pror,izorii

ti a recepliei linale (calitative) sunt descrise in anexranexele la contract.
(2) Executantul are obligafia de a asigum instrumentele, utilajele $i materialele necesare pentru

velificarea. mdsurarea 9i teslarea lucrarilor. Costul probelor $i incercarilor, inclusiv manopera alerenta
acestora. revin executantului,

(3) Probele neprevezute $i comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in
ope,:i vor fi suportate de cxecutant dacd se dovede$te cA materialele nu sunt corespunzetoare calitativ
sau cI manopem nu este in conformitate cu prevederile uontraclului. in caz conrrar, achizitorulva
suporta aceste cheltuieli.

14.5 - ( l) Executantul are obligalia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, Iira aprobarea
achizitorului.

(2) Executantul are obligalia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucriri, inclusiv
fundaliile, sunt t'inalizate, pentru a fi examinate ti mdsurate.

(J) Executantul are obligalia de a dezveli orice parte sau pa4i de lucrare, la dispozilia achizitorului. $i
de a reface aceasE parte sau perli de lucrare, daca este caarl.

(4) In cazul in care se consmtA cd lucrarile sunt de calitate corespunzdtoare $i au fost executate
conlorm documenta[iei de executie, atunci cheltuielile priv;nd dezvelirea $i ref'acerea vor fi suportate de

cAtre achizitor, iar in caz conlrar. de cAtre executant.

15. interzierea $i sistarea lucrlrilor
I5.I - In cazul in care:
i) volumul sau natura lucrdrilor neprevizute: sau
ii) conditiile climaterice excep(ional de nelavorabile; sau
iii) oricare all motiv de interziere care nu sc datoreazA executantului ti nu a survenit prin incilcarea

contmctului de catre acesla, indrepElesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execulie a

lucrdrilor sau a oricarei pa{i a acestora, atunci, prin consultare, pA(ile vor stabili:
( l) orice prelungire a duratei de execulie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care sc va adAuga la pretul contraciului.
15.2 - FirI a prejudicia dreptul executantului prevdzut in clauza 12.2, acesta are dreptul de a sista

lucrdrile sau de a diminua ritmul execuliei daca achizitorul nu plate$te in termen de 28 de zile de la
expirarea termenului previzut la clauza 18.2; in acest caz, va notifica, in scris, acest fapt achizitorului.

16. Finalizarea lucririlor
I 6. 1 - Ansamb lu I lucrari lor sau, daca este cazu l. oricare parte a lor. prevezut a fi fi nalizat intr-un

ternren stabilit prin gratlcul de execulie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeaza
de la data inceperii Iucririlor.
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16.2 - (l) La finalizarea lucrdrilor, executantul are obligafia de a notifica, in scris, achizitorului ci sunt
indeplinite condiliile de receplie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receplie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrEri executate confirmate $i a constatdrilor efectuate pe teren, achizitorul
va aprecia dacd sunt intrunite condifiile pentru a convoca comisia de recepfie. in cazul in care se
constate ci sunt lipsuri sau deficienle, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se fi termenele
pentru remediere ti finalizare. DupA constatarea remedierii tuturor lipsurilor $i deficienlelor, Ia o noud
solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

l6.l - Comisia de receplic are obligalia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentalia de execulie $i cu reglement[rile in vigoare. in funclie de

constatirile ficute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recep!ia.
16.4 - Receplia se poatc face $i pentru pdrli ale lucrdrii, distincte din punct de vedere fizic Si

funclional.

17. Perioada de garantie acordati lucririlor
I 7. I - Perioada de garanlie esle de l2 luni de la data finalizirii lucririlor.
17.2 - ( I ) In perioada de garanlie, executantul are obligafia, in urma dispoziliei date de achizitor, de a

- executa toate lucrdrile de modificare, reconstrucfie 9i remediere a viciilor gi a altor defecle a cdror cauzA
esle nerespectarea clauzelor contractuale.

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

i) utilizarii de materiale, de instalalii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau
ii) neglijenlei sau neindeplinirii de cdtre executant a oricSreia dintre obligafiile explicite sau implicitc

carr ii rer irr rn baza conlractului.
(3) in oazul in care defectiunile nu se datoreaza executantului, lucrarile tiind executate de cdtre acesta

conlbrrn prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat gi pldtit ca lucreri suplimentare.
17.3 - ln cazul in care executantul nu executa lucrArile prevezute la clauza 17.2 alin. (2), achizitorul

esle indreptdlit se angajeze Si sd plAteasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile albrente acestor
lucrAri vor tl recuperale de cdtre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

18. Modalititi de platd
18. I - Achizitorul are obligalia de a efeclua plata citre executant in termenul convenitdela

comunicarea facturii de ctrtre acesta, respectiv in termen de maxim 30 zile de la data depunerii ei.
18.2 - Dace achizitorul nu onoreazi facturile in termen de l4 zile de la expirarea perioadei convenile,

atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrArilor sau de a diminua ritmul execuliei.
Executantul poate solicita,justificat, ca penalitdii, o suma echivaleng cu o cotd procentuald de 0,1% din
plata neefecluatd pe zi de intarziere. Imediat ce achizitorul ifi onoreaztr restania, executantul va relua
executarea lucrdrilor in cel mai scun timp posibil.

18.3 - Plata facturii tlnale se va t'ace imediat dupa verificarea 9i acceptarea situaliei de plata definitive
de catre achizitor. Daca veriflcarea se prelunge$te din diferite motive, dar, in special, datoriE unor
eventuale litigii. contravaloarea lucririlor care nu sunt in litigiu va fi pldtite imediat.

18.4- Contractul nu va fi considerat terminat pena cand procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat dc comisia de receplie, care confirma ce lucrdrile au fost executate conform contractului.
Reccptia tinalA va fi efectuata conform prevederilor legale, dupd expirarea perioadei de garanlie. Plata
ukimelor sumc datorate executantului penlru lucrerile executate nu va fi conditionatA de eliberarea
cenificatului de receplie finald.

19. Ajustarea prelului contractului
l9.l - Pentru lucrdrile executale, ple{ile datorale de achizitor executantului sunt cele declamte in

propunerea financiard, anexd la contract.
lq.2 - Prclul contraclului NU se ajusteazd.
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20. Asiguriri
20.1 - (l) Executantul are obligalia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va

cuprinde toate riscurile ce ar putea apdrea privind lucrarile executate, utilajele, instalaliile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu gi reprezentanliiimputernicili sa verifice, sd

testeze sau sa receplionezc lucr5rile, precum gi daunele sau prejudiciile aduse catre te(e persoane fizice
sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agenfie de asigurarc. Contravaloarea primelor de asigurare va fi
suportata de catre executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".

(3) Executantul are obligalia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polila sau polifele
de asigurare gi recipisele pentru plata primelor curente (actualinate).

(,1) tsxecutantul are obligalia de a se asigura cA subantreprenorii au incheiat asiguriri pentru toate

persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprcnorilor se prezinte achizitorului, 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 executanl, cu exceplia unui accid(jnt sau prejudiciu rezultand din vina achizitorului' a

agentilor 'au r anga.ialilor acestuia.

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

clauzelor contractului, prin act adilional, numai in cazul apari{iei unor circumstanfe care lezeaza

intcresele comerciale legitime ale acestora li care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

22. Subcontrdctanti
22.1 - Executantul are obligalia de a incheia contracte cu subcontmctanlii desemnali, ?n acelea$i

condilii in care el a semnat contractul cu achizitorul.
22.2 - ( I ) Executantul are obligalia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate

cu subcontractan!ii desemnati.
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoa$tere ale acestora, cet 9i contractele incheiate cu

ace$tia se constituie in anexe la contract.
22.3 - ( I ) Executantul este pe deplin rdspunztrtor fafa de achizitor de modul in care indepline$te

contractul-
(2) Subcontractantul este pe deplin rdspunzetor hle de executanl de modul in care i$i indepline$te

pa(ea sa din contract.
(3) Executanlul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daci ace$tia nu i$i

indeplinesc partea Ior din contract.
22.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dace acesta nu $i_a indeplinit partea sa

din contmct. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preful contractului Si va fi noiificatd
achizitorului.

23. For{a majord
23.1 - Fo(a majora este constatatd de o autoritate competen6.
23.2 - Forta majord exonereazi pe4ile contractante de indeplinirea obligaliilor asumate prin prezentul

contract, pe toata perioada in care aceasta aclioneazA.

23.3 - indeplinirea contractului va fi suspendala irl perioada de acliune a fo(ei majore, dar fira a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau pe{ilor pand la aparilia acesteia.

23.4 - Paftea contractanta care invoce fo4a majora are obligalia de a notifica celeilalte pd4i, imediat $i

in mod complet. producerea acesteia ti sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limiterii
consecinlelor.

8
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23.5 - DacA tbrta majora aclioneaze sau se estimeMd cd va actiona o perioade mai mare de 6 luni,
tiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte pdrli incetarea de plin drept a prezentului contract, Ilre
ca !reuna din plrli sI poatd pretinde celeilalte daune-interese.

24. Solu(ionarea litigiilor
24.I - Achizitorul li executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin

tratative directe, orice neinlelegere sau disputi caro se poate ivi intre ei in cadrul sau in Iegaturd cu

indcplinirea contractului.
24.2 - Dacd. dupe 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul fi executantul nu reuiesc se

rezolve in mod amiabil o divergen!a cootracluali, tlecare poate solicita ca disputa sa se solulioneze tie
prin arbitraj la Camera de Comert gi lndustrie a Romaniei, l'ie de cdtre instanlele j udecetoreqt i din
Romania.

25. Limba care guverneazii contractul
25. I - I-imba care guverneazd contractul este limba romintr.
26. Comuniciri
26.1-(1)Oricecomunicareintrepd(i,referitoarelaindeplinireaprezentuluicontract,trebuiesdfie

transmisa in scris.
(2) Orice document scris trcbuic inregistrat atat in momentul transmiterii, cat $i in momentul primirii.
26.2 - Comunicarile intre parli se pot face $i prin telefon, telegramA, telex, fax sau e-mail, cu condilia

ronfirmdrii in scris a primirii cornunicarii.
27. Legea aplicabilS contractului
27.1 - Contractul va tl interpretat conform legilor din Romania.
l)anile au inleles sa incheie as6zi, 20.05.2019, prezentul contract in doud exemplare, cate unul pentru

fiecare pane.

Achizitor,
Oraq Ocna Mureg, prin

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. onflc Aida

d-'
SEF SERV.A,D.P.P.
ing.Avram Septirniu

hfuru_
/
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$EF BrRou ACHrzr[Ilu"ry"'"

Executant,
SC PROLINIARUT SRL, prin

ADMINISTRATOR.
Cociq luli

li



cit, ul"rrt" >,;*a^
nlg,,7

ROMANIA
JUDETUL ALBA
ORASUL OCNA MURE$
DIRECTIA JURIDICA
CompaItimentul juridic $i contencios administrative

ACT ADITIONAL

la Contractuf de lucrdri N. 8256120,05,2019

PARTILE CoNTRACTANTE:

I. Ora$ul Ocna Mureg prin Consiliul Local al Orasului Ocna Mureg cu sediul in Ocna

Mure$, str. Nicolae lotga, ff. 27, cod 515700, jude{ul Alb4 CUI 4563228, reprezentat

prin domnul jur. Vin{eler Silviu - primar, in calitate $i denumit in continuare in cadrul

conlficlului achizitor

Si

2. SC PROLINIARUT SRL cu sediul in Reghin, str. porumbei nr.4lB, telefon/fax 0265-

5l41 l.1,0742059979,0747135690, e-mail: proliniarutalDyahoo.com , numer de inmatriculare

J26124/2012 cod fiscal 17010866 cont RO7 tTRE24775069XXX003789 deschis la Trezoreria

Reghin, reprezentate prin Coci$ Iulian Victor, avand funclia de Administrator, in calitate de

executant, pe de altd parte.

Conform Referatului de necesitare nr. 9259105.06.2019, $i a art. 5 din contmctul de lucrlri
nr. 8256/20.05.2019, de comun acord am convenit la modificarea contractului de lucrAri mai sus

menlionat. dupS cum urmeazd:

Art. l. Se modifice art. 5, pcFul 5.1, din contractul de lucrlri nr. 8256/20.05.2019 in sensul ce

valoarea initiale a contractului de lucrdri- 39.080,00 lei lere TVA (46.505,20 lei cu TVA) cre$te

cu suma de 10.000 lei fErd TVA (11.900 lei cu TVA), pretul contracrului devenind astfel

49080,00 lei liri TVA (58.405,20 lei cu TVA).

AL. aA,
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Art. 2, Celelalte clauze contractuale rdman nemodificate.

Prezentul act adilional confine doud (2) file $i a fost incheiat in 2 (doui) exemplare originale,

cate unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR

ORA$ OCNA MURE$, prin

$EF SERV.A.D.P.P.
ing.Avram Septimiu

SEF BIROU ACHIZITII

intocmit,

consjur. Bucur Anca

bQ-

PRIMAR
Vinleler Si

AVIZAT CFP,

A ECONOMICA-

l/-\

EXECUTANT.

SC PROLINIARUT SRL, prin
ADMINIS'TRATOR,
Coci$ lulian Victor

DIRXCTIA JURIDICA
ju, Nico$[FlEq ouidiu

.-.-rl

onac Alda
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