
Contract de I ucriirin. A0 craa ![. /0 .zorc

f. incheiat intre
SC EXPERT TOP SERVICE SRL cu sediulin Ocna Mure$ str. Ceorge coqbuc nr. 30 B,jud.

Alba, tefefon/fax 0745623381 numrr de inma'(icvlarc 101146612008, CUI 23655107 cont
RO59TR-820045069XXX002 194 deschis la Trezoreria Aiud, reprezentau prin $ilip Niculaie Ioan
avand functia de administrator, i. calitate de ADtrepenor general, pe de o parte

9i
SC ANCA LIDER SRL cu sediul in Ocna Mure$, sr. Aleea Indep€nden{ei bl. 46, ap. 82,jud.

Alba, telefon/fax 0745976469 numerde inmalJicrlate !01162112009, CUI 26009160 cont
RO6lBRDEol0SV4l833160l00 deschis la BRD Ocna Mure$, reprezentatd prin Silip Anca Claudia
av6nd funclia de administrator, in calitate de executant, pe de alt6 parte.

Cu avizul Beneficiarului final al lucrdrilor - Oralul Ocna Mure cu sediul in Ocna Mure$, str.
N. lorga nr. 27, j ud. Alba, rel. 025887 1217 , fax. 025887 1217 , e-ll,],ail : achizitii@primariaocnamurcs.ro,
CUI 4563228, cont: RO62TRE224A510103200200X deschis la Trezoreria Aiud, reprezentate de primar

- Vinpler Silviu.

2. Delin^itii
2.1 - In prezentul contract urmetorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - prezentul contmct $i toate anexele sale;
b. achizitor $i executant - pe{ile contractante, a$a cum sunt acestea numite in prezentul oontract;
c. pre(ul conkactului - prelul plAtibil executantului de cetre achizitor, in baza contractului, pentru

indeplinirea integrald si corespunzetoare a tuturor obligaliilor sele, asumate p n contract;
d. amplasamentul lucrarii - locul unde executantul execuh lucmrea;
e. fo4a majortr - un eveniment mai presus de controlul pe4ilor, care nu se datorea"i grcgelii sau vinei

acestora. care nu putea fi prevezut la momentul incheierii contractului 
'i 

care face imposibile executarea
qi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rdzboaie, revolutii,
incendii, inundalii sau orice alte catastrofe naturale, restric(ii aparute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumemrea nefiind exhaustivtr, ci enun[iativi. Nu este considerat fo4i majorl un eveniment
asemenea celor de mai sus carc, fera a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligatiilor uneia din ptr4i;

f. zi - zi calendari$ica; an - 365 de zile.

3,Inte^rpretare
3.1 In prezentul contract, cu exceplia uhei prevederi confiarc, 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 reptezintA zile calendaristice, dacA nu se specificd

in mod diferit.
CIauze oblig&torii

4. Obiectul principal al coDtractului
4.1 - Executantul se obligi si execute "Continuare lucriri amenajare Piafi industriali itr oragul

Ocoa Mure$" - cod CPV: 45213140{ - lucrari de construc[ii de piele, in conformitate cu obligatiile
asumate prin prezentul contract, conform caietului de sarcini.

5. Pretul contractului
5.1 - Prelul convenit pentru indeplinirea contmctului, pletibil executantului de c5trc Antrepenorul

general, este de 350000,00 lei, la care NU se adaug[ TVA, executantul fiind nepletitor de TVA

6, Dursta contractului
6.1 - Durata prezentului contmct este de 6 luni, incepand de la data de 0l.l 1.2019.
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6.2 - Contractul de lucrdri este valabil p6nd la incheierea procesului-verbal de receplie finalE, cend va

fi consident incetat de drept.

7. Executarea contractului
7,1 - Executarea contractuluiincepe comunicarea ordinului de incepere a luaririlor.

8. Documentele co[tractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
- Proiectul tehnic intocmit de SC BIROU PROIECTARE CHIRIAC SRL, aprobat prin HCLOM

151/30.08.2017
- ofertele (tehnica li financiara) depuse de citre Antrepenorul general la procedura de atribuire a

contractului de "Continuare lucrdri amenajare Pialtr industriald in oratul Ocna Mures", communicate de

Antrepenorul general executantului.
- Craficul de execulie a lucrtrrilor depus de ctrtre Anrepenorul general la procedura de atribuire a

contractului de "Continuare lucrtrri amenajare Piale industriale in ora$ul Ocna Murei", comunicat de

Antepenorul general executantului.
- acte adilionale, dupe caz.

9. Protectis patrimoniului cultural nafioDal
9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau odce alte vestigii sau obiecte de interes

arheologic descoperite pe amplasamentul lucrdrii sunt considerate, in relatiile dintre pe(i, ca fiind
proprietatea absoluta a oragului Ocna Mureq.

9.2 - Executantul are obligalia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sAi sau oricare
alte persoane sd nu indepArteze sau sI deterioreze obiectele prevezute la clauza 9.1, iar imediat duptr
descoperirea $i inainte de indepdrtarea lor, de a inltiinla Antrepenorul general despre aceastd descoperire
gi de a indeplini dispoziliile primite de la Antrepenorul general privind indepdrtarea acestora. Dace din
cauza unor astfel de dispozilii executantul suferd intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin
consultare, ptr4ile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de execulie la care executantul are dreptul;
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adeuga la prelul contractului.
9.3 - Antrepenorul general are obligalia, de indate ce a luat la cunoginJ.i despre descoperirea

obiectelor prevtrzute la clauza 9.1, de a ingiinta in acest sens Oratul Ocna Mure$, organele de polilie ti
comisia monumentelor istorice.

10. Obligrliile principele &le executatrlului
10. | - ( I ) Executantul are obligalia de a executa li finaliza lucrdrile, precum qi de a remedia viciile

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

(2) Executantul are obligalia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura foqa de munci, materialele,
instalaliile, echipamentele fi toate celelalte obiecte, fie de naturtr provizorie, fie definitive, cerute de pi

pentru contract, in mAsura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazute in contmct sau se poate

deduc€ in mod rezonabil din contract.
10.2 - (l) Executant'rl este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea $i siguranla tuturor

opem{iunilor executate pe $ntier, precum ti pentru procedeele de execu(ie utilizate, cu respectarea
prevederilor fi a reglementdrilor Legii nr. l0/1995 privind calitatea in construclii, cu modificerile
ulterioare.

10.3 - (l) Executantul are obliga(ia de a respecta ti executa dispozitiile Antrepenorului general in
orice probleme, mentionati sau nu in contract, referitoare la lucrare. in cazul in care executantul
considerd cI dispoziliile Antrepenorului gene.al sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a
ridica obieclii, in scris, fdri ca obiecliile respective str il absolve de obligalia de a executa dispoziliile
primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.



(2) in cazul in care respectarea $i executarea dispoziliilor prevdzute la alin. (1) determind dificultlli in
execulie care genereaze costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala
Antrepenorului general.

10,4 - (l) Executantul este responsabil de trasarea corecta a luorrrilor fali de reperele date de

achizitor, precum qi de fumizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor qi resurselor

umane necesare indeplinirii responsabilitdtii respective.
(2) in cazul in care, pe parcursul execuliei lucrSrilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile

sau aliniamentul oricdrei pd4i a lucririlor, executantul are obligaJia de a rectifica eroarea constatata, pe

cheltuiala sa, cu exceplia situaliei in care eroarea respective este rezultatul datelor incorecte fumizate, in
scris, de cAtre proiectant. Pentru verifiaarea trasirii de ctrtre proiectant, executantul are obligaiia de a

proteja Si ptrsta cu grijd toate reperele, bomele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
10.5 - Pe parcursul execuliei lucrdrilor $i remedierii viciilor ascunse, executantul are obligalia:
i) de a lua toate mtrsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cAror prezente pe gantier este

autorizati gi de a menline tantierul (atat timp cat acesta esle sub controlul stru) li I'rcrtrrile (atat timp cat
acestea nu sunl finalizate $i ocupate de cere achizitor) in starea de ordine necesartr eviterii oricerui
pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura qi de a intreline pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, proteclie, ingredire,
alam[ $i pazi, cand $i unde sunt necesare sau au fost solicitate de cetre achizitor sau de cere alte
autorittrli competente, in scopul protejdrii lucrdrilor sau al asigurSrii confortului riveranilor;

iii) de a lua toate mesurile rezonabil necesarc pentu a protEa mediul pe gi in afara tantierului $i
pentru a evita orice pagubtr sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate
din poluare, zgomot sau alli factori genera(i de metodele sale de lucru.

10.6 - Executantul este responsabil pentru menlinerea in bune stare a lucrerilor, materialelor,
echipamentelor si instalaliilor care urmeaztr a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de incepere a

lucrdrii pane la data semnSrii procesului-verbal de receplie a lucrtrrii.
10.7 - (l) Pe parcursul execuliei lucrdrilor li al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaiia,

in mesura permistr de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:
a) confortul riveranilor; sau

b) cdile de acces, prin folosirea gi ocuparea drumurilor li ctrilor publice sau private care deservesc
proprietitile aflate in posesia ora$ului Ocna Mure$ sau a oriclrei alte persoane.

(2) Executantul va despagubi Antrepenorul geneml impotriva tuturor reclamaliilor, acliunilor in
justilie, daunelor-interese, costurilor, taxelor gi cheltuielilor, indiferent de natura lor, .ezultand din sau in
legeturd cu obligatia prevdzuttr la alin. (l), pentru care responsabilitatea revine executantului.

10.8 - (l) Executantul are obligalia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunicd
cu sau sunt pe ffaseul gantierului fi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestom de cetre traficul
propriu sau al oriceruia dintre subcontractantii sAi; executantul va selecta traseele, va alege qi va folosi
vehiculele, va limita gi repa(iza incercaturile, in ala fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaliilor sau altora asemenea, de pe $i pe

tantier, str fie limitat, in mesura in care este posibil, astfel incat s, nu producd deterioreri sau distrugeri
ale drumurilor li podurilor respective.

(2) in cazul in care se produc deterioriri sau distrugeri ale oriclrui pod sau drum care comunicd cu

sau carc se afle pe traseul Fntierului, datoritA tmnsportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau

altora asemenea, executantul are obligalia de a despegubi Antrepenorul general impotriva tuturor
reclamaliilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

10.9 - (l) Pe parcursul execuliei lucrarii, executantul are obligalia:
i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe Santier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalalii, surplus de materiale;
iii) de a aduna 9i indeparta de pe Santier deramdturile, molozul sau luc.drile provizorii de orice fel,

care nu mai sunt necesare.



(2) Executantul are dreptul de a reline pe $antier, pand b sfirlitul perioadei de garanlie, numai acele
materiale, echipamente, instalalii sau lucreri provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii
obligaliilor sale in perioada de garanlie.

10.10 - Executantul se obligd de a despdgubi Antrepenorul general impotriva oricAror:
i) reclanalii ti actiuni injustilie, ce rezulta din incSlcarea unor drepturi de proprietate intelectuala

(brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaliile sau utilajele
folosite penlru sau in legiturtr cu execulia lucrarilor sau incorporate in acestea; 9i

ii) daune-interese, costuri, taxe fi cheltuieli de orice nature, aferente, cu exceplia situaliei in care o
astfel de inctrlcare rezulti din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de cetre achizitor.

l0.l I - Executantul rispunde, potrivit obligaliilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale construcliei,
ivite intr-un interval de l0 ani de la receplia lucrtuii.

11. Obligaliile achizitorului
I l. | - La inceperea lucrerilor Antrepenorul general qi OraSul Ocna Muret au obligalia de a obiine

toate autorizaiiile Si avizele necesare execuliei lucrtrrilor.
I 1.2 - (1) Antrepenorul general 9i Ora;ul Ocna Muret au obliga(ia de a pune la dispozilia

executantului, ArA plat6, daca nu s-a convenit altfel, urmitoarele:
a) amplasamentul lucrerii, liber de orice sarcine:
b) suprafe(ele de teren necesare pentru depozitare $i pentru organizarea de $antier;
c) clile de acces rutier qi racordurile de cale ferati;
d) racordurile pentru utiliteli (ap5, gaz, energie, canalizare etc.), pana la limita amplasamentului

$antierului.
e) intreaga documentalie necesard pentru execulia lucrlrilor contractate
(2) Costurile pentru consumul de utilittrti, precum li cel al contoarelor sau al altor aparate de misurat

se suporti de cttre executant.
I1.3 - Antrep€norul geneml are obligalia de a examina gi mdsura lucrdrile care devin ascunse in cel

muh 5 zile de la nolificarea execulanrului.
I1.4 - Antrepenorul general este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor $i a oriceror alte

informalii fumizate executantului, precum $i pentru dispoziliile Si livrtrrile sale.

12. S.nc^fiutri pentru neitrdeplinirea culpabih a obligaliilor
I 2. I - [n cazu I in care, d in v ina sa exc lusivtr, executantul nu reugette si-qi indeplineasci obligaliile

asumate prin contract, atunci Antrepenorul general este indrepteft de a deduce din prelul contractului, ca
penalittrli, o sume echivalentai cu o cote procentuah de 0,1% din valoarea lucrdrii neexecutate din prelul
contractului, pentru fiecde zi de intarziere, p6nd la indeplinirea efectivi a obligatiilor.

12.2 - In cazul in care Antrepenorul general nu onorcaztr facturile in termen de 28 de zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obliga(ia de a pleti, ca penalittrli, o sume echivalenttr cu
o cottr procantualtr de 0,l7o din plata neefectuatA la termen, pentru fiecare zi de intarziere, pand la
indeplinirea efectiva a obliga(iilor.

12.3 - Nerespectarea obliga{iilor asumate prin prezentul contract de citre una dintre peqi, in mod
culpabil li repetat, dd dreptul pa4ii lezate de a considera contractul de drept reziliat ti de a pretinde plata
de daune-interese.

12.4 - Antrepenorul general i$i rezervl dreptul de a renun(a oric.and la contract, printr-o notificare
scrisa adresaltr executantului, fdrd nicio compensa{ie, dacl acesta din urmd dA faliment, cu condilia ca
aceast[ renunlare si nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la acliune sau despdgubire pentru executant.
ln acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunztrtoare pentru partea din contract
executati pantr la data denun(irii unilaterale a contractului.

Clouze specilice

13. Modaliti{i de platl



13.1 Pentru lucririle executate Ora;ul Ocna Mureq, in caliate de beneficiar final al lucrerilor, va efectua
pl5tile cdtre Antrepenorul general, urmind ca acesta din urme si vireze cetre executant sumele cuvenite
acesfuia.
13.2 - Facturarea lucrbrilor executate precum ti situafiile de lucreri in baza clrora se vor face plnlile de

cetre Beneficiarul final, se vorintocmi Si vor fi depuse de cetre Antrepenorul general.

14, inceperea gi executia lucrlrilor
14.l - (l) Executantul are obligalia de a incepe lucrarile ln timpul cel mai scurt posibil de la primirea

ordinuluiin acest sens din partea Antrcpenorului general. Termenul este de maxim 5 zile de la emiterea
ordinului de incepere a lucririlor.

(2) Executantul trebuie se notifice Antrepenorului general gi, daci este cazul, lnspectiei de Stat in
Construclii, Lucdri Publice, Urbanism qi Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrarilor.

(3) Lucrtrrile se vor executa in funciie de alocdrile bugetare, in baza ordinului de incepere a
lucrdrilor dat de beneficiarul final, la inceputul fiecdrui an bugetar.

I4.2 - (l) Lucrdrile trebuie se se deruleze conform graficului general de execulie gi se fie terminate la
data stabilit.?i. Datele intemediare, previzute in gIaficele de execulie, se considere date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea Antrepenorului general. dupa semnarea contactului, graficul de
execulie de detaliu, alcdtuit in ordinea tehnologicd de execulie. ln cazul in care, duptr opinia
Antrepenorului geneml, pe parcurs, desfigurarea lucrlrilor nu concordi cu graficul general de execulie a
lucrtrrilor, la cererea Antrcpenorului geneml, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea
terminerii lucrerilor la data prevlzuttr in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant de niciuna
dintre^indatoririle asumate prin contract.

(3) In cazul in care executantul inGrzie inceperea lucrerilor, terminarea pregltirilor sau dac6 nu igi
indeplinette indatoririle prevtrzute la pct. 14.l alin. (2), Antrepenorul general este indrepteit se-i fixeze
executantului un termen pand la care activitatea str inte in normal gi se il avertizeze cd, in cazul
neconformtrrii, la expirarea termenului stabilit iiva rezilia contractul.

(4) Nerespectarea graficului de lucrari (inlarzierea lucrerilor cu mai mult de 30 de zile calendaristice,

din vina exclusiva a executantului) atrage dupa sine posibilitatea rezilierii unilaterale a contractului de

lucrAri de cltre Antrepenorul general.

14.3 - (l) Antrepenorul general are dreptul de a supraveghea desfalurarea executiei lucrerilor $i de a
stabili conformitatea lor cu specificaliile din anexele la contract. PA4ile contractante au obligalia de a
notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentanlilor lor atestali profesional pentru acest scop, $i
anume responsabilul tehnic cu execulia din partea executantului $i dirigintele de Santier sau, dace este
cazul, alti persoanA fizicd saujuridica atestati potrivit legii, din partea Antrepenorului general.

(2) Executantul are obligalia de a asigura accesul reprezentantului Antrepenorului general la locul de
munci, in ateliere, depozite $i oriunde i$i desfasoa.e activitiiile legate de indeplinirea obligaliilor
asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrdrilor ascunse,

14.4 - (l) Materialele trebuie sd fie de calitatea prevtrzue in documentalia de execulie; verificirile li
testirile materialelor folosite la execu[ia lucrtrrilor, precum gi condiliile de trecere a recepliei provizorii
Si a recepliei finale (calitative) sunt descrise in anexa,/anexele la contmct.

(2) Executantul are obligalia de a asigura instrumentele, utilajele $i materialele necesare pentru
verificarea, mtrsumrea $i testarea lucrarilor, Costul probelor ti incercerilor, inclusiv manopem aferentd
acestora rcvin executantului.

(3) Probele neprevezute Si comandate de Antrepenorul general pentru verificarea unor lucrAri sau
materiale puse in operi vor fi suportate de executant dacd se dovede$e ce materialele nu sunt
corespunzdtoarc calitativ sau ce manopera nu este in conformitate cu prevederile contracrului. in caz
contrar, Antrepenorul general va suporta aceste cheltuieli.

14.5 - (l) Executantul are obligalia de a nu acoperi lucrtrrile care devin ascunse, lErd aprobarea
Antrepenorului general.



(2) Executantul are obligalia de a notifica Antrepenorului general, ori de cete ori astfel de lugrdri,
inclusiv fundaliile, sunt finalizate, pentru a fi examinate ti mtrsurate.

(3) Executantul are obligalia de a dezveli orice parte sau p54i de lucrare, la dispozitia Antrepenorului
general, gi de a reface aceastl parte sau pd4i de lucrare, dactr este cazul.

(4) In cazulin care se constati ci lucririle sunt de calitate corespunzdtoare ti au fost executate
conform documentaliei de execulie, atunci cheltuielile privind dezvelirea qi refacerea vor fi suportate de

catre Anrepenorul general, iar in caz contmr, de citre executant.
14.6 In cazul in care devine aplicabili clauza 15.3 din contract, executantul are obligalia de a lua
mtrsurile corespunzdtoare de protejare a lucr5rilor contra timpului ftiguros in a'a fel incAt sd fie asigurate
condilii pentru conservarea calitdlii lucrerilor executate $i reluarea normali a lucririlor ftui cheltuieli
suplimentare de refacere sau repar4ii.

15. itrte^rzierea ti sistarea lucrtrrilor
15.1 - In cazul in care:
i) volumul sau natura lucrdrilor neprevazute; sau
ii) condiliile climaterice excep(ional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de interz iere care nu se datoreaze executantului qi nu a survenit prin incdlcarea

contractului de ctrtre acesta
indreptelesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execulie a lucrarilor sau a orictrrei pe4i a
acestorq atunci, prin consultare, ptr4ile vor stabili:

(l) orice prelungire a duratei de execulie Ia care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adeuga la prelul contractului.
1 5.2 - FAre a prej udicia dreptul executantului prevezut in clauza I 2.2, acesta are dreptu I de a sista

lucrerile sau de a diminua ritmul execuliei dac6 Antrepenorul general nu pltrlelte in termen de28 de zile
de la expimrea termenului prcvizut la clauza 18.2; in acest caz, va notifica, in scris, acest fapt
Antrep^enorului general.
15.3 - Inreruperea lucrerilor pe timpul iemii se face in perioada convenlionali de timp friguros (15
noiembrie - l5 martie) atunci cand are loc instalarea condiliilor climaterice nefavorabile realizarii
lucrdrilor, iar reluarea lor se face in momentul in care condiliile meteo permit.

16. Finalizarea lucririlor
16.1 - Ansamblul lucririlor sau, dactr este cazul, oricare parte a lor, prevezut a fi finalizat int-un

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

16.2 - (l) La finalizarea lucrdrilor, executantul are obligalia de a notifica, in scris, Antrepenorului
general ctr sunt indeplinite condiliile de recep[ie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receplie.

(2) Pe baza situaliilor de lucrfui executate confirmate $i a constatirilor efectuate pe tercn,
Antrepenorul general va aprecia dace sunt intrunite condiliile pentru a convoca comisia de receplie. in
cazul in care se constata ce sunt lipsuri sau deficienle, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-
se li termenele pentru remediere 9i finalizare. Dupd constatarea remedierii tuturor lipsurilor gi
deficienlelor, la o noud solicitare a executantului, Antrepenorului geneml va convoca comisia de
receplie.

16,3 - Comisia de receplie are obligalia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentalia de execu(ie $i cu reglementirile in vigoare. In func{ie de
constatArile fecute, Antrepenorului general are dreptul de a aproba sau de a respinge receplia.

16.4 - Receplia se poate face $i p€ntru pd(i ale lucrerii, distincte din punct de vedere fizic qi
funclional.

17. Periorda de gamntie acordati lucrtrrilor
17.1 - Perioada de garanlie este de 2 ani de la data intocmirii Procesului Verbal de receptie la

terminarea lucrdrilor la fi nalizarea lucrtrrilor.



17.2 - (1) in perioada de gamnlie, executantul are obligalia, in urma dispoziliei date de Antrepenorul
geneml, de a executa toate lucrerile de modificare, reconstruclie 9i remediere a viciilor ii a altor defecte
a ceror cauzl este nerespectarea clauzelor contractuale, de reparare sau inlocuire a tuturor utilajelor li
instalaliilor in aazul defecttrrii acestora.

(2) Executantul a.e obliga(ia de a executa toate activitilile prevazute la alin. (l), pe cheltuiala proprie,
in cazul in care ele sunt necesare dalorite:

i) utilizdrii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau
ii) neglijeniei sau neindeplinirii de cltre executant a orictrreia dintre obligaliile explicite sau implicite

care ii revin in baza contractului, cu toate anexele sale.
(3) in cazulin care defecliunile nu se datoreaztr executantului, lucrerile fiind executate de cltre acesta

conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat qi plitit ca lucrdri suplimentare.
I 7.3 - In cazul in care executantu I nu executi lucrarile prevdzute Ia clauza | 7.2 alin. ( I ) $i (2),

Antrepenorul general este indrepttrlit str angajeze $i se puteasctr alte persoane care si le execute.
Cheltuielile aferente acestor lucrtrri vor fi recuperate de cdtre Antrcpenorul general de la executant sau
reJinute din sumele cuvenite acestuia.

18. Ajustarea pre(ului contractului
19,1 - Pentru lucrdrile executate, pld(ile datorate de Antrepenorul general executantului sunt cele

declamte in propunerea financiar5, anexa la contract.
19.2 - Prelul contractului NU se ajusteazd.

19. Aligurlri
20.1 - (l) Executantul are obligalia de a incheia, inainte de inceperea lucrerilor, o asigurare ce va

cuprinde toate riscurile ce ar putea apirea privind lucrerile executate, utilajele, instalaliile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu fi reprezentanlii imputemicili se verifice, se

testeze sau sA recep[ioneze lucrArile, precum li daunele sau prejudiciile aduse cAtre te4e pe$oane fizice
saujuridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agen(ie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi
suportate de ctrtre executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".

(3) Executantul are obligalia de a prezenta Antrepenorului genenl, ori de cate ori i se va cere, polila
sau polilele de asigurare $i recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligalia de a se asigura cd subantreprenorii au incheiat asigurdri pentru toate
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sd prezinte Antrepenorului general, la cerere,
polilele de asigurare !i recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

20.2 - Antrepenorul gene@l nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensalii
pldtibile prin lege, in privin[a sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de executant, cu excep(ia unui accident sau prejudiciu rezult6nd din vina achizitorului,
a agenlilor sau a angajalilor acestuia.

20. AmeDdamer!te
2l .l - P64ile contractante au dreptul, pe du@ta indeplini icontractului, de a conveni modificarea

clauzelor contractului, prin act adilional, numai in cazul apariliei unor circumstanle care lezeaze
inleresele comerciale legitime ale acestora ti nu au putut fi prevezute la data incheierii prgzentului
contract.

22, Subcontrrctanli
2l.l - Executantul nu are dreptul de a subcontmcta unor ter(e pd(i padea de contract incredinlate lui de
cdtre Antrepenoru I general.

23. Forta majori
23.1 - Fo4a majord este constatati de o autoritate competenti.



23.2 - Fo4a majord exonereaze p5(ile confactante de indeplinirea obligaliilor asumate prin prezentul
contract, pe toal4 perioada in care aceasta aclioneaze.

23,3 - Indeplinirea contractului va fi suspendate in perioada de acliune a fo4ei majore, dar f5rtr a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau p64ilor penE la aparilia acesteia.

23.4 - Partea contractante care invoce fo4a majortr are obligatia de a notifica celeilalte p54i, imediat Si

in mod complet, producerea acesteia $i sd ia orice mAsuri care ii stau la dispozilie in vederea limitirii
consecinlelor.

23.5 - Dace fo4a majord aclioneaze sau se estimeaz5 ce va acliona o perioadtr mai mare de 6 luni,
fiecarc pafte va avea dreptul str notifice c€leilalte pe4i incetarca de plin drept a prezentului cont@ct, ftrrl
ca vreuna din pi4i str poat6 pretinde celeilalte daune-interese.

24. Solufionarer litigiilor
24.1 - Antrepenorului general ti executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale

amiabile, prin tratative directe, orice neinlelegere sau disputi care se poate ivi intre ei in cadrul sau in
legtrtura cu indeplinirea contractului.

24.2 - Dac6, dttpd \5 zile de la inceperea acestor tmtative, achizitorul li executantul nu reugesc sd

rezolve in mod amiabil o divergenti contractuale, fiecare poate solicita ca disputa sd se solulioneze fie
prin arbitraj la Camera de Come4 ti Industrie a Romeniei, fie de cdtre instantelejudecetore$ti din
Romania,judelulAlba.

25. Limbr csre guverneazi contrsctul
25,1 - Limba care guvemeazi contractul este limba rom6ntr.

26. Comuniciri
26.1 - (l) Orice comunicare intre pi4i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie si fie

transmisd in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat liin momentul primirii.
26.2 - Comunicerile intre ptr4i se pot face li prin telefon, telegramd, telex, fax sau e-mail, cu condilia

conlirmdrii in scris a primirii comunicarir.

27. Legea splicabill contractului
27.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Pe4ile au inleles str incheie astnzi, 30.10.2019, prezentul c-ontract in trei exemplare, cete unul pentru

fiecare pane.

tseIeficirr l'inxl al lucririlor. Antrepenor general,
ORASUL

PRI
AMURE$ SCE 't ol, stitivlcE slil-

ministrator.

Executant.
SC ANCA LIDER SRL

Administrator,
$ilip Anca Claudia
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