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CONTRACT DE LUCRĂRI 
Nr. din Jgj. Q&. 2021

/. Părţile contractante:
MUNICIPIUL ZALĂU, P-ţa 1. Maniu, nr. 3, tel.: 0260/610550; fax: 0260/661869, cod 
fiscal 4291786, cont nr. R025 TREZ 24A7 0033 0580 lOlX, R041 TRJEZ 24A7 0033 
0580 102X, R073 TREZ 24C7 0033 0580 lOlX, RO08 TREZ 24C7 0033 0580 103X, 
deschise la Trezoreria Zalău, reprezentat prin Ionel Ciunt - Primar, Marina Bianca 
Fazacaş - Secretar general şi ec. Mariana Cuibuş - Director economic, în calitate de 
achizitor,
S.C. AVRIL S.R.L. cu sediul în localitatea Negreşti Oaş, str. Livezilor, m*. 37, jud. Satu 
Mare, tel. 0744.533.251, 0260.610.765, e-mail: avril@avril.ro, număr de înmatriculare 
J30/1623/1992, CUI 2825969, nr. cont R054 TREZ 5465 069X XXOO 6510, deschis 
Trezoreria Satu Mare, cont garanţie de bună execuţie nr.
__________________________________ , deschis Ia _____________________
reprezentată prin Savu loan, administrator în calitate de executant.

şi
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2. Definiţii
2.1 în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a, contract - reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale;
b, achizitor şi executant - părţile contiaetante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract;
c, preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului 
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin
contract;
d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;
e. graficul de lucrări - graficul pregătit de executant care se actualizează ori de câte ori 
este nevoie, şi care trebuie să justifice listele de cantităţi care trebuie executate în perioada 
de referinţă în vederea monitorizării şi evaluării ritmului evoluţiei lucrărilor în 
conformitate cu contractul;
f. recepţia la terminarea lucrărilor - recepţia efectuată la terminarea completă a 
lucrărilor unui obiect sau a unei părţi din construcţie, independentă, care poate fi utilizată 
separat.
g. recepţia finală - recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie.
lî. proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - documentul întocmit şi semnat în 
conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente 
acestora, de către comisia de recepţie numită de către achizitor, la cererea reprezentantului 
autorizat al acestuia.
i. proces verbal de recepţie finală - documentul întocmit şi semnat în conformitate cu 
Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de către 
comisia de recepţie numită de către achizitor.
j. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de execuţie lucrări ca fiind 
plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire 
sau îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor din contract; Vizat
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k. fortu majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi 
care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate 
asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe 
naturale, restricţii apărute ca unnare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 
exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de 
mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obligaţiilor uneia din părţi.
l. zi - zi calendaristică; an - 365 zile.
m. garanţia de bună execuţie - garanţia care se constituie de către executant în scopul 
asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada 
convenită a contractului.
n. perioada de garanţie a lucrărilor - perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la 
terminarea lucrărilor şi data recepţiei finale, a cărei durată se stabileşte prin contract.
o. act adiţionat document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului.
3. Interpretare
3.1 în prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular 
vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este pennis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu 
se specifică în mod diferit.
3.3 Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.
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Clauze obligatorii
4. Obiectul contractului
4.1 Executantul se obligă să execute şi să finalizeze lucrările pentru realizarea obiectivului 
de investiţii: „Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe P+8 din Municipiul 
Zalău”, în conformitate cu proiectul tehnic şi cu documentaţia de atribuire care au stat la 
baza achiziţiei lucrărilor, cu obligaţiile asumate prin prezentul contract şi prin oferta 
prezentată la procedura simplificata, publicată în SEAP, prin anunţul de participare 
simplificat nr. SGN1080559 din 28.12.2020.
4.2 Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul pentru execuţia si finalizarea 
lucrărilor menţionate.
5. Preţul contractului
5.1 Preţui convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către 
achizitor, este de 950.964,55 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 180.683,26 lei, 
respectiv este în valoare totală de 1.131.647,81 lei, cu TVA.
6. Durata contractului
6.1. Contractul de lucrări intră în vigoare la data semnării de către părţi şi produce efecte 
până la încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea 
garanţiei de buna execuţie.
6.2 Durata executării lucrărilor este de 12 luni, de la data emiterii ordinului de începere a 
lucrărilor, conform graficului de execuţie.
6.3. După expirarea termenului stabilit la ait. 6.2. din contract, lucrările se vor executa cu 
aplicarea penalităţilor prevăzute la art. 12.1 din contract.
7. Executarea contractului
7.1 Executarea lucrărilor se va realiza conform graficului de execuţie şi va începe după 
predarea amplasamentului şi emiterea ordinului de începere a lucrării Vizat
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8. Documentele contractului
8.1 Documentele contractului sunt:
a) documentaţia tehnico-economica, faza Proiect tehnic, inclusiv clatificârîle şi/sau 

măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi 
financiare;

b) Caietul de sarcini nr. 70486/16.12.2020 pentru execuţia lucrărilor aferente obiectivului 
de investiţii: „Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe P+8 din Municipiul 
Zalău”;

c) oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din 
perioada de evaluare;

d) graficul de execuţie;
e) Contractul de subcontractare nr. 778/05.05.2021, înregistrat la. Municipiul Zalău cu nr. 

32483/14.05.2021, încheiat între S.C. AVRIL S.R.L. Negreşti Oaş şi S.C. ASCENSO 
S.RL. Cluj Napoca;

f) Contractul de subcontractare nr. 783/05.05.2021, înregistrat la Municipiul Zalău cu 
nr.32474/14.05.2021, încheiat între S.C. AVRIL S.R.L. Negreşti Oaş şi S.C. PROIECT 
CONSTRUCT S.RL. Zalău;

g) Contractul de subcontractare nr.781/05.05.2021, înregistrat la Municipiul Zalău cu m*. 
32478/11.05.2021, încheiat între S.C. AVRIL S.R.L. Negreşti Oaş şi S.C. SESAM 
PROIECT S .RL. Satu Mare;

h) programul calităţii pentru execuţia lucrării;
i) instrumentul de garantare privind constituirea garanţiei de bună execuţie, dacă există;
j) instrumentul de garantare privind retumarea avansului, dacă există;
k) acte adiţionale, dacă există;
l) alte anexe la contract.
9. Protecţia patrimoniului cultural naţional
9.1 Orice obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt 
considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.
9.2 Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea 
obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia 
nionumentelor istorice.
10. Obligaţiile principale ale executantului
10.1 (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia 
viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenite, în concordanţă cu obligaţiile 
asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract.
(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura foita de muncă, 
materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, 
fie definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora 
este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
(3) Executantul are obligaţia de a asigura paza şantiemlui pe perioada de execuţie a 
lucrărilor.
10.2 Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea 
execuţiei lucrârii, graficul lunar, fizic şi valoric, necesar execuţiei lucrărilor, detaliat 
pe obiecte şi categorii de lucrări, în ordinea tehnologică de execuţie.
10.3. (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi 
siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de 
execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementăriloî4egîi-^r^d-c
construcţii. oficiulfuridic
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(2) Un exemplar din. documentaţia predată, de către achizitor, executantului va fi ţinut de 
acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, 
la cererea acestora.
(3) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost 
întocmite de el. Dacă, totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente 
să fie proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a 
lucrărilor.
(4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la cerere, caietele de 
niăsurători (ataşamente/antemăsurători semnate de către executant şi diriginte de 
şantier) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi 
orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de 
achizitor,
(5) Executantul va transmite persoanei autorizate de achizitor, la cerere detalii privind 

fiecare categorie de personal, precum şi al fiecărui tip de utilaj existent pe şantier.
10.4 (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice 
problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. In cazul în care executantul 
consideră ca dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul 
de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a 
executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor 
legale.
(2) în cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) determină 
dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi 
acoperite pe cheltuiala achizitorului.
10.5 (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele
date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, 
dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, 
omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini 
pe durata îndeplinirii contractului.
(3) în cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, 
dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a 
rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă 
este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea 
trasării de către proiectant, executantul ai-e obligaţia de a proteja şi păstra cu grija toate 
reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
10.6 Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are 
obligaţia:
i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier 

este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi 
lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea 
de ordine necesară evitării oricărui pericol pentiu respectivele persoane;

ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, 
îngrădire, alanuă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către 
achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al 
asigurării confoitului riveranilor;

iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara 
şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provQ.cat.e_persoanelor,
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proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi 
de metodele sale de lucru.

iv) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în urma 
activităţilor proprii nu vor depăşi valorile admise de prevederile legale în vigoare.

10.7 Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, 
materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fî puse în operă de la data 
primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie 
a lucrării.
10.8 (1.) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are 
obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni 
inutil sau în mod abuziv:
a) confoitul riveranilor, sau
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care 

deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.
(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturof reclamaţiilor, acţiunilor în 
justiţie, dauneloi-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, 
rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru care 
responsabilitatea revine executantului.
10.9 (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce 
comunică cu sau sunt pe traseul şantiemlui şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea 
acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre sub contractanţii săi; executantul va 
selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele şi va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa 
fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, 
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în 
măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale 
drumurilor şi podurilor respective.
(2) în cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care 
comunică cu/sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, 
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi 
achizitoml împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau 
dmmuri.
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(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi 
va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului 
materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau 
poduri care comunică cu sau care se afla pe traseul şantierului.
10.10 (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:
i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inuţile pe şantier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, suiplus de materiale;
iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de 

orice fel, care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de gai'anţie, 
numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrăii provizorii, care îi sunt necesare 
în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.
10.11 Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale 
construcţiei, ivite într-un intei-val de 10 ani de la recepţia lucrării (Conform art. 30 din 
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările 
ulterioare) şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a constmcţiei, 
pentru viciile stmcturii de rezistenţă, urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de 
execuţie aferente execuţiei lucrării.

•î'
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10.12 Exeeutantu] se obligă sa despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, 
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura Cu execuţia 
lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente;
cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau 
caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
10.13. Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului la sfârşitul executării lucrărilor, 
următoarele :
a) procese verbale de recepţie;
b) documentele de calitate, confonnitate şi garanţie pentru materialele puse în operă;
c) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import;
d) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate;
e) dosarul lucrării completat cu toate înregistrările declarate în PCCVl (plan control 

calitate, verificări şi încercări).
10.14. (1) Executantul va efectua instruirea personalului achizitorului pentru exploatarea şi 
întreţinerea lucrărilor conform prevederilor din cerinţele achizitorului.

(2) Lucrările vor fi considerate terminate în vederea recepţiei la terminarea 
lucrărilor, numai după terminarea acestei instruiri.
10.15. (1) Executantul achiziţionează pe cheltuiala şi riscul său terenui'ile de care ar putea 
avea nevoie pentru instalarea şantierului, în măsura în care cele care i-au fost puse la 
dispoziţie de achizitor nu sunt suficiente.
(2) Executantul suportă toate schimbările referitoare la construirea şi întreţinerea 
instalaţiilor şantierului, cuprinzând căile de acces, drumurile de deservire care nu sunt 
deschise circulaţiei publice.
(3) Executantul trebuie să afişeze la locul şantierului un panou care să conţină informaţiile 
prevăzute de legislaţia aplicabilă în domeniu.
(4) Executantul achiziţionează pe riscul şi cheltuiala sa terenurile de care ar putea avea 
nevoie ea loc de depozitare temporară a pământului excavat în plus faţă de terenurile pe 
care achizitorul le pune la dispoziţie acestuia ca loc de depozitare definitivă sau provizorie. 
10.16 (1) Executantul are obligaţia de a nu permite accesul persoanelor neautorizate pe 
şantier.
(2) Persoanele autorizate se vor limita la personalul executantului, personalul achizitorului 
şi oricare alte persoane a căror identitate a fost în prealabil notificată executantului de către 
achizitor.
(3) Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a personalului 
său, precum şi a tei-ţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier. Acesta va avea în 
vedere toate reglementările şi instmcţiunile autorităţilor competente.
(4) Executantul asigură iluminatul şi curăţenia şantierului atât în interior, cât şi în exterior, 
în măsura în care este nevoie executantul va asigura şi împrejmuirea şantierului.
(5) Executantul Va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să nu 
reprezinte pericole pentru terţi sau circulaţia publică, dacă aceasta nu este deviată.
(6) Punctele de trecere periculoase pe toată lungimea căilor de comunicare trebuie 
protejate cu panouri provizorii sau cu orice alte dispozitive poti'ivite. Căile de acces trebuie 
să fie iluminate şi, la nevoie păzite.
(7) Atunci când lucrările afectează circulaţia publică, semnalizarea utilizăiâi de către 
public trebuie să fie conformă cu reglementările în materie. Aceasta se realizează sub
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controlul serviciilor competente de către executant, acesta din urmă având ca 
responsabilitate furnizare şi montarea de panouri şi dispozitive de semnalizare.
(8) Dacă execuţia lucrărilor presupune devierea circulaţiei, executantul este responsabil, în 
aceleaşi condiţii, de executarea şi întreţinerea semnalizării la extremităţile secţiunilor unde 
circulaţia este întreruptă şi a semnalizării drumurilor deviate.
10.17. Executantul are obligaţia de a asigura disponibilitatea informaţiilor şi documentelor 
referitoare la prezenta investiţie cu ocazia misiunilor de control desfăşurate de AM POR/ 
OI POR sau de alte structuri cu competenţe în controlul şi recuperarea debitelor aferente 
fondurilor europene şi/sau fondurilor publice naţionale aferente acestora, după caz.
11. Obligaţiile achizitorului
11.1 La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi 
avizele necesare execuţiei lucrărilor.
11.2 (1) Achizitoml are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu 
s-a convenit altfel, următoarele:
a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;

^ c) căile de acces rutier.
(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate 

de măsurat se suportă de către executant.
11.3 Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie 
necesară pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, la termenele stabilite prin 
graficul de execuţie a lucrării.
11.4 Achizitoml are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel 
mult 5 zile de la notificarea executantului.
11.5 Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror altor 
informaţii furnizate executantului, precum şi pent*u dispoziţiile şi livrările sale.
12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
12.1 In cazul în care, din vina sa, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile 
asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a calcula, iar executantul de a plăti 
achizitorului, cu titlul de penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe 
zi întârziere din valoarea lucrărilor nerealizate sau realizate cu întârziere, în termen de 
maxim 30 zile de la data comunicării penalităţilor datorate. Penalităţile vor fi calculate la 
valoarea stabilită, pentru fiecare zi întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
12.2 în cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit la art. 18.1 din
contract, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă 
procentuală de 0,15% pe zi întârziere din plata neefectuată la termen, până la îndeplinirea 
efectivă a obligaţiilor.
12.3 Penalităţile datorate curg de drept de la data scadenţei obligaţiilor asumate confonn 
prezentului contract.
12.4 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părti, dă 
dreptul păi"ţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără punere în întârziere şi 
fără sesizarea instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-interese.
12.5 în cazul în care executantul intră în procedură de insolvenţă, achizitorul are dreptul de 
a notifica administratoml judiciar/lichidatorul, în termen de 3 luni de la deschiderea 
procedurii de instanţă solicitându-i acestuia rezilierea contractului de lucrări. 
Administratorul judiciar/lichidatoml are obligaţia de a răspunde notificării în termen de 30 
de zile de la data primirii notificării, în caz contrar contractul se consideră denunţat de 
drept. Vizat
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12.6. Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 
obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile 
art.1.2.1 şi 12.2, în completare, părţile datorează daune-interese în condiţiile dreptului 
comun.

A

12.7. In cazul în care oricai'e dintre părti suferă un prejudiciu datorat neîndeplinirii sau 
îndeplinirii cu întâi'ziere a obligaţiilor principale contractuale (a achizitorului: de plată a 
lucrărilor conform art. 18.1, iar a executantului: de realizare a lucrărilor contractate 
conform art. 4.1), debitorul va datora creditomlui obligaţiei, suma de 226.329,56 lei, suma 
ce reprezintă 20 % din valoarea lucrărilor care fac obiectul prezentului contract, 
reprezentând daune interese contractuale.

Clauze specifice
13. Garanţia de bună execuţie a contractului
13.1 Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă un procent din preţul 
fără TVA al contractului, respectiv 10%. Garanţia de bună execuţie se constituie în tennen 
de 5 (cinci) zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziţie publică. De regulă, 
garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de 
garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de 
asigurări, în condiţiile legii, şi devine anexă la contract, prevederile art. 36 alin. (3) şi (5) 
aplicându-se în mod corespunzător. în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie 
este mai mică de 5.000 de lei, achizitorul (Autoritatea Contractantă) are di'eptul de a 
accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar.
13.2. (1). Garanţia de bună execuţie poate fi constituită şi prin reţineri succesive din 
facturile emise, situaţie în care executantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia 
achizitorului (Autorităţii Contractante) la Trezorerie. Suma iniţială care se depune de 
către contractant, în contul astfel deschis, va fi de 0,5% din preţul contractului, fără 
TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să 
alimenteze acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite 
contractantului, până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie.
13.2. (2). în situaţia în care garanţia de bună execuţie este constiuită prin instrument de 
garantare emis de o societate bancară sau o societate de asigurări, este obligatorie 
menţionarea în scrisoare/ alt act a obligaţiei societăţii bancare sau societăţii de 
asigurări de a obţine acordul scris al beneficiarului pentru diminuarea valorii 
scrisorii de garanţie si stingerii acesteia. Prevederile, termenele şi clauzele prevăzute în 
poliţele de asigurare trebuie să fie în concordanţă cu prevederile contractului de lucrări şi 
cu prevederile HG 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Lipsa acestor 
precizări sau cuprinderea unor precizări restrictive, va determina/constitui motiv de 
respingere a instrumentului de garantare de către achizitor.
13.3 (1) în situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de execuţie a lucrării 
contractate, precum şi pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră) executantul are obligaţia 
de a prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu durata corespunzătoare 
prelungirii tennenului de execuţie, în maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării de către 
păi-ţi a actului adiţional de prelungire.
(2) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării celei 
iniţiale pe perioada de prelungire a termenului de execuţie şi până la semnarea procesului 
verbal de recepţie finală. Este obligatorie menţionarea distinct în scrisoare/ alt act a 
obligaţiei societăţii bancare sau societăţii de asigurări de a obţine acordul scris al 
beneficiarului pentru stinşerea acesteia.
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13.4 In cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se 
suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia de buna 
execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie publică, în maxim 5 zile 
lucrătoare de la data semnării de către părţi a actului adiţional de majorare.
13.5 Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de 
începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de 
bună execuţie.
13.6 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în 
limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau 
execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei 
pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest 
lucm executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. în situaţia 
executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a 
reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.
13.7 (1) Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie, după cum urmează:
> 70% din valoarea garanţiei, în tennen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal 

de recepţie la terminarea lucrărilor, daca nu a ridicat până la aceea data pretenţii asupra 
ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

> 30% din valoarea garanţei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, în 
termen de 5 zile de la data semnării procesului verbal de recepţie finală, în urma unei 
solicitări scrise din partea executantului.
(2) Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi, respectiv recepţie finală, pot 

fi întocmite şi pentm părţi din lucrare, în condiţiile legii şi ale HG 273/1994, dacă acestea 
sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.
13.8 Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.
14. începerea şi execuţia lucrărilor
14.1 (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările după predarea amplasamentului şi 
emiterea ordinului de începere a lucrărilor.
(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări 
Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.
14.2 (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului de execuţie şi să fie teiminate 
la data stabilită.
(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul 
de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. în cazul în care, după 
opinia achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul de execuţie 
a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea 
terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe 
executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract. Acest grafic va 
include:

•C

(a) ordinea în care executantul intenţionează să execute lucrările, prezentare a 
documentelor executantului, procurare, producere, inspecţie, livrare pe şantier, construcţie, 
montare, testare, punere în funcţiune şi efectuare a probelor;

(b) perioadele de revizuire şi orice alte transmiteri, aprobări şi acorduri menţionate 
în cerinţele achizitorului;

(c) succesiunea şi termenele aferente inspecţiilor şi testelor specificate în contract, şi
(3) în cazul în care executantul întâi-zie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau 
dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la 12.1, achizitoml este îndreptăţit să-i 
fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi-să4L-ay-ertizez^ 
că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit va rezilia contra -bjL jy
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14.3 (1) Achizitoi-ul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a 
stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Păitile contractante au 
obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi 
profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea 
executantului, dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică 
atestată potrivit legii, din partea achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de 
muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desSşoară activităţile legate de îndeplinirea 
obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.
14.4 (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie. La 
solicitarea achizitorului, prestatorul se obligă să prezinte buletine de verificări/testări ale 
acestora. In cazul în care executantul nu prezintă aceste buletine de verificări/testări 
solicitate, sau cele prezentate nu sunt elocvente, achizitorul îşi rezervă dreptul de a face 
aceste verificări/ testări pe cheltuiala executantului, conti*avaloarea acestora urmând a fi 
recuperată din valoarea lucrărilor executate.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare 
pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inelusiv 
manopera aferentă acestora, revin executantului.
(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau 
materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu 
sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile 
contractului. în caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
14.5 (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără 
aprobarea achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, 
inclusiv fundaţiile, sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate.
(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia 
achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.
(4) în cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost 
executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi 
refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.
14.6. (1) Executantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea şi 
prevenirea accidentelor pe şantier. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o 
astfel de răspundere şi să aibă autoritatea de a emite dispoziţii şi de a lua măsurile necesare 
pentru prevenirea accidentelor.
(2) Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia de a sprijini activitatea 
persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi 
autorităţii sale.
(3) Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, 
evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau 
produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate 
sau utilizate de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi 
pentru acesta (subcontractanţi), în confonnitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii 
în muncă m*. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 
aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul 
desfăşurării contractului.
(4) în cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în 
activitatea desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de
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muncă/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul 
Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs.
(5) Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea şi 
facilităţile sociale ale persoanelor, conform cerinţelor persoanei autorizate de achizitor.
15. întârzierea şi sistarea lucrărilor 
15.1 în cazul în care:
i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
ii) condiţiile climaterice excepţionale de nefavorabile; sau
iii) oricajre alt motiv de întârziere care nu poate fi imputat executantului şi nu a suivenit 

prin încălcarea contractului de către acesta;
îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea tennenului de execuţie a lucrărilor sau a 
oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili;

(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.
15.2. (1) Suspendarea execuţiei lucrărilor din motivul prevăzut la pct.ii al art. 15.1. se 
realizează la dispoziţia scrisă a achizitomlui.
(2) Decalarea termenului contractual va fi calculată luând în considerare perioada de 
suspendare, adăugându-se o durată suplimentară apreciată de comun acord pentru 
reintrarea în ritmul normal.
15.3 Fără a prejudicia dreptul executantului confonn clauzei 24.1, acesta are dreptul de a 
sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitoml nu plăteşte în termenul 
prevăzut la art. 18.1; în acest caz va notifica, în scris, acest fapt achizitorului.
16. Finalizarea lucrărilor
16.1 Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a se finaliza 
într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, 
termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.
16.2. (1) Executantul are obligaţia de a obţine autorizaţia ISCIR pentra toate 
echipamentele din cadrul investiţiei care necesită aceasta şi de a efectua testele la 
terminarea lucrărilor, în următoai-ea succesiune:

(a) teste preliminare punerii în funcţiune, care vor include inspecţii specifice şi teste 
funcţionale pentru a demonstra că fiecare componentă a echipamentelor poate să 
funcţioneze în condiţii de siguranţă în unnătoarea etapă;

(b) teste la punerea în funcţiune, care vor include teste specifice de fiincţionare pentru a 
demonstra că lucrările sau sectoare de lucrări pot funcţiona în condiţii de siguranţă şi aşa 
cum este specificat, în toate condiţiile admisibile de funcţionare;

(c) probe de funcţionare, care vor demonstra că lucrările sâu sectoarele de lucrări pot 
funcţiona în condiţii de siguranţă, conform prevederilor contraetului.

(2) în timpul funcţionării de probă, executantul va înştiinţa achizitorul că lucrările sunt 
gata pentru efectuarea oricăror alte teste la terminare, inclusiv teste de funcţionare, pentru 
a demonstra că lucrările corespund criteriilor specificate în cerinţele achizitorului.
(3) Efectuarea probelor nu se va considera recepţie potrivit prevederilor din contract.
(4) Cu excepţia altor prevederi din prezentul contract, orice produs rezultat în perioada de 
efectuare a probelor pentru lucrări, va reprezenta proprietatea Achizitorului.
(5) înainte de începerea testelor la terminarea lucrărilor, executantul va transmite 
achizitorului documentele conforme eu execuţia şi manualele de exploatare şi întreţinere 
astfel încât achizitorul să poată exploata, întreţine, demonta, reasambla, ajusta şi repara 
această parte a lucărilor.

r
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(6) O astfel de parte nu va fi considerată a fi tenninată în scopul recepţiei potrivit 
prevederilor contractuale până când aceste documente nu vor fi trimise achizitorului.
16.3 (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia :
a) de a notifica, în scris, achizitomlui că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând 

acestuia convocarea comisiei de recepţie;
b) de a elabora un set complet de înregistrări ale execuţiei lucrărilor "conforme cu 

execuţia", precizând amplasamentele, dimensiunile şi detaliile lucrărilor real executate. 
Aceste înregistrări vor fi păstrate pe şantier şi vor fi utilizate în scopul recepţiei 
lucrărilor. Suplimentai', executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului planşe ale 
lucrărilor conforme cu execuţia, reprezentând lucrările aşa cum sunt executate, şi le va 
ti'ansmite după caz, pentru revizuire potrivit prevederilor contractului.

c) lucrările nu vor fi considerate terminate în vederea efectuării recepţiei până la primirea 
de către achizitor a tuturor documentelor precizate la pct. b).

d) de a prezenta situaţia cantitativă şi valorică a lucrărilor individuale executate la 
fiecare apartament însuşită de proprietar, de reprezentantul asociaţiei de 
proprietari, semnată de executant şi dirigintele de şantier; este recomandat ca 
această situaţie să fie întocmită pe măsură ce lucrările sunt realizate.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, 
achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie, 
în cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate 
executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea 
remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul 
va convoca comisia de recepţie.
16.4 Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin 
corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în 
vigoare. în funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a 
respinge recepţia.
16.5 Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi 
funcţional.
17. Perioada de garanţie acordată lucrărilor
17.1 Perioada de garanţie este de 5 ani şi decurge de la data recepţiei la terminarea 
lucrărilor şi până la recepţia finală a lucrării.
17.2 (1) în perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de 
achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, 
contracţiilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul ai'e obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(l), pe 
cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:
i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile 

contractului; sau
ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei 

pai'ţi a lucrărilor; sau
iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite 

sau implicite care îi revin în baza contractului.
(3) în cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de 
către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca 
lucrări suplimentare.
17.3 în cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 17.2, alin. (1), 
achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane <îare săţ/ffgpxecuîa
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Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau 
reţinute din sumele cuvenite acestuia.
17.4. Garanţia lucrărilor executate este de 5 ani de la data semnării procesului verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata 
de existenţă a constmcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea 
normelor de execuţie.
18. Modalităţi de plată
18.1 (1) Pentru lucrările executate, Executantul va elabora Situaţii de lucrări, cu 
respectarea ceririţelor finanţatorului, care vor fi maintate spre verificare şi aprobare 
Dirigintelui de şantier.

(2) în termen de 10 zile de la primirea situaţiilor de lucrări, Dirigintele de şantier 
notifică Executantul privind acceptarea/neacceptarea acestora. în situaţia în care acestea 
nu sunt acceptate, vor fi retumate împreună cu obiecţiile care constituie motivul 
neacceptării.

(3) După primirea unei situaţii de lucrări confoime, Autoritatea 
Contractântă/Achizitorul transmite acceptul de plată, iar Executantul va emite 
factura/facturile aferentă/aferente situaţiei de lucrări acceptate la plată.

(4) Autoritatea Contractantă va efectua plata după cum urmează:
o în situaţia existenţei disponibilului necesar din prefmanţări sau buget local/alte surse, în 

termen de 30 zile de la data primirii facturii/facturilor; 
o în situaţia aplicării mecanismului cererii de plată către finanţator, achizitorul va 

transmite spre decontare documentele de plată finanţatorului, iar plata se va face în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data virării de către finanţator a sumelor solicitate 
către Municipiul Zalău, dar nu mai târziu de 60 zile de la data primirii 
facturii/facturilor.

•C

(5) Plata cheltuielilor conexe, aferente organizării de şantier, se va face pe baza 
facturii or/documentelor justificative pentm cheltuieli de natura celor prevăzute la art. 
5.1.2. din HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice,
18.2 Dacă achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit la art. 18.1 din contract, 
atunci Executantul are dreptul de a sista executai-ea lucrărilor sau de a diminua ritmul 
execuţiei şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de 
efectuare a plăţii. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua 
executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.
18.3 (1) Achizitorul are dreptul de a acorda avans prestatorului, în cuantum de 15% din 
valoarea contractului^ dacă acesta solicită, numai contra unei scrisori de garanţie de 
returnare a avansului, conform Hotărârii nr. 264/2003. Potrivit art. 6 alin. (l'^l) din HG 
264/2003 şi potrivit prevederilor art. 52 alin. (lO'^l) din Legea 500/2002 şi ale art. 54 alin. 
(9'^1) din Legea 273/2006 cu modificările şi completările ulterioare, la efectuarea plăţilor 
pentin lucrările executate, avansurile acordate vor fi recuperate până la finalizarea 
execuţiei lucrărilor, prin aplicarea unei cote de 30% fiecărei facturi emise.
(2) Garanţia privind returnarea avansului se va constitui în cuantumul sumei solicitate ca 
avans, cu valabilitate până la data îndeplinirii integrale a obligaţiilor contractuale care 
derivă din acordarea avansului.
(3) Achizitorul poate solicita prelungirea valabilităţii garanţiei pentru returnarea avansului 
în cazul în care se prelungeşte durata contractului.
(4) Achizitorul se obligă să restituie garanţia pentru returnarea avansului la data 
îndeplinirii integrale a obligaţiilor contractuale care derivă din acordarea ^vansu^^
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18.4 (1) Plăţile parţiale trebuie sa fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la 
valoarea lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. 
Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, 
întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări 
provizorii, achizitoml va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi 
convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt 
prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.
(2) Situaţiile de plată se depun de către executant dirigintelui de şantier în 2 exemplare; 
acestea se confirmă de către acesta în termen de 10 zile de la primirea lor.
(3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează 
responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către 
achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.
18.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată 
definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în 
special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi 
plătită imediat.
18.6 Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul verbal de recepţie finală 
nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate 
conform contractului. Recepţia finală va fi executată conform prevederilor legale, după 
expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului, pentm 
lucrările executate, nu va fi condiţionată de eliberarea procesului verbal de recepţie finală.
19. Asigurări
19.1 (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare 
ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrările executate, utilajele, 
instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi 
reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, 
precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.
(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare autorizată. Contravaloarea 
primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul “Cheltuieli 
indirecte”.
(3) Agenţia de asigurare trebuie să asigure lucrările, echipamentele, materialele şi 
documentele executantului pentru o valoare cel puţin egală cu costul total de refacere, 
inclusiv costurile de demolare, de înlăturare a dărâmăturilor, onorarii şi profit. Această 
asigurare trebuie să fie în vigoare de la data începerii lucrărilor până la data emiterii 
Procesului verbal de recepţie la teitninarea lucrărilor. Agenţia de asigurare va menţine 
această asigurare pentru a furniza acoperire până la data emiterii. Procesului verbal de 
recepţie finală, pentru pierderi sau daune pentru care executantul este responsabil şi care 
sunt generate de o cauză apărută înainte de emiterea Procesului verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor, precum şi pentru pierderi sau daune cauzate de executant în cursul 
oricăror altor operaţiuni.
(4) Agenţia de asigurare va asigura utilajele executantului pentm o valoare cel puţin egală 
cu valoarea totală de înlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe şantier. Pentru fiecare dintre 
utilajele executantului, asigurarea trebuie să fie în vigoai'e pe perioada transportului spre 
şantier şi până în momentul în care utilajul nu mai este necesar ca utilaj executantului.
(5) Executantul va încheia şi va menţine asigurarea împotriva responsabilităţii pentm 
reclamaţii, daune, pierderi şi cheltuieli (inclusiv taxe şi cheltuieli legale) care decurg din 
vătămări coiporale, îmbolnăviri, maladii sau decesul oricărei persoane angajate de către 
executant sau oricărui alt membru al personalului executantului. Asigurarea va fi 
menţinută în vigoare şi efectivitate pe toată durata în care acest perso^îal-va-^artie4pa la
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execuţia lucrărilor. Achizitorul şi dirigintele de şantier vor fi de asemenea despăgubiţi 
potrivit prevederilor poliţei de asigurare, cu excepţia faptului că această poliţă poate 
exclude pierderi şi reclamaţii în măsura în care acestea decurg dintr-un act sau dintr-o 
neglijenţă a achizitoitilui sau a personalului achizitorlui. Pentra angajaţii unui 
subcontractant, asigurarea poate fi încheiată de către subcontractant, dar executantul va fi 
cel responsabil pentru respectarea prezentei clauze.
(6) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa 
sau poliţele de asigurare şi recipisele penti'u plata primelor curente (actualizate).
(7) Executantul are obligaţia de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurări 
pentm toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte 
achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente 
(actualizate).
19.2 Achizitorul nu va fi responsabil penfru nici un fel de daune-interese, compensaţii 
plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de executant.
20. Ammdutnente
20.1 (1) Păiţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
(2) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act 
adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.
21, Subcontractanţi
21.1 Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţi! desemnaţi, în 
aceleaşi condiţii în care el a semnat confiactul cu achizitorul.
21.2 Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele 
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
21.3 (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care 
îndeplineşte, contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi 
îndeplineşte partea sa din contract.
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu 
îşi îndeplinesc partea lor din contract.
21.4 Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit 
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi 
va fi notificată achizitorului.
21.5 Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării 
contractului de lucrări, cu respectarea prevederilor art. 219, alin. (3), (4) şi (5) din Legea 
98/2016.
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22. Cesiunea
22.1 Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau 
orice alte obligaţii asumate prin contract.
22.2 Executantul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contraprestaţia lucrării 
executate în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
22.3 Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu 
respectarea dispoziţiilor articolului 22.2.
23. Forţa majoră
23.1 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

lyVizat
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23.2 îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a foi-ţei majore, dar 
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
23.3 Partea contractantă care invoca foi'ţa majoră, are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la 
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
23.4 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
24. Modificarea contractului
24.1. (1) Modificările privind lucrările pot fi dispuse numai de către achizitor, în 
conformitate şi în limitele contractului şi ale nonnelor tehnice şi legale aplicabile, în orice 
moment înaintea emiterii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, fie direct 
printr-o instrucţiune emisă de achizitor în acest sens, fie printr-o cerere adresată 
executantului de a prezenta o propunere de modificare.
(2) Executantul are obligaţia de a executa orice modificare emisă de către achizitor. O 
modificare poateinclude:

i. schimbări ale cantităţilor pentru un articol de lucrări din contract (deşi, asemenea 
schimbări nu vor constitui în mod necesar o modificare);

ii. schimbări ale calităţii şi ale altor caracteristici ale unui articol de lucrări;
iii. schimbări ale cotelor, poziţiilor şi/sau dimensiunilor unei părţi din lucrări;

. iv. omiterea unor lucrări;
V. orice lucrări suplimentare necesare pentru realizarea obiectivelor prevăzute în 

contract;
vi. modificări în succesiunea sau durata de execuţie a lucrărilor, din motive ce ţin de 

priorităţile Achizitorului.
24.2. Executantul nu va face nicio modificare, până când achizitorul. Proiectantul şi 
Dirigintele de Şantier nu va dispune sau nu va aproba o modificare.
24.3. Dacă achizitorul solicită o propunere, înainte de a dispune o modificare, executantul 
va răspunde, în scris, prin transmiterea următoarelor:

i. descriere a activităţilor necesar a fi realizate şi un grafic fizic pentru realizarea 
acestora;

ii. propunerea executantului referitoare la orice modificări ale graficul fizic şi financiar 
acceptat şi ale termenului de finalizare acceptat, dacă e cazul şi

iii. propunerea executantului privind evaluarea financiară a lucrărilor.
24.4. După primirea propunerii executantului, achizitorul va putea:

i. să aprobe propunerea respectivă privind modificarea
ii. să o respingă sau

iii. să transmită comentarii.
24.5. (1) Diferenţele dintre cantităţile estimate iniţial şi cele real executate, fără
modificarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, nu vor fi interpretate ca o 
modificare în condiţii excepţionale/substanţială/nesubstanţială, în situaţia în care aceste 
diferenţe sunt datorate doar nepotrivirilor dintre estimarea iniţială şi realitatea execuţiei, 
fără a fi afectat proiectul tehnic sau specificaţiile tehnice.

(2) Modificările nesubstanţiale în cazul în care se fac în limita valorii contractate se 
formalizează prin următoarele înscrisuri: note de constatare, memorii justificative, 
dispoziţii de şantier, liste de cantităţi (note de renunţare şi note de comandă suplimentară), 
propunerea executantului, acordul/refuzul achizitomlui în scris.

•C
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24.6. în cazul unor modifiGări ce pot conduce la o mărire a preţului final/total al 
contractului, achizitorul va încheia, din motive de angajament legal, un act adiţional cu 
executantul.
24.7. Părţile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a contractului, de a conveni 
modificarea şi/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de 
atribuire, cu acordul părţilor, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele 
dispoziţiilor prevăzute de ârt. 221-222 din Legea m'. 98/2016, coroborate cu prevederile 
referitoare la modificări contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 164 alin. 4 ).
24.8. (1) Orice modificare a prezentului contract de achiziţie publică în cursul perioadei 
sale de valabilitate altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 
98/2016 se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atiibuire.

(2) în situaţiia nerespectării dispoziţiile alin. (1), achizitorul are dreptul de a denunţa 
unilateral prezentul contract.
25. încetarea contractului
25.1 Contractul de lucrări produce efecte până la data încheierii procesului verbal de 
recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei de bună execuţie.
25.2 Contractul de lucrări se reziliaza de plin drept, fără punere în întârziere şi fără 
sesizarea instanţei de judecată, în cazul neîndeplinirii, de către una dintre părţi, a 
obligaţiilor contractuale.
25.3 Contractul de lucrări poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea 
contractantă, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii conti-actului şi care conduc la modificarea clauzelor 
contractuale în aşa măsură, încât, îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului public, 
în acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
26. Soluţionarea litigiilor
26.1 Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 
prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau 
în legătură cu îndeplinirea contractului.
26.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi 
executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate 
solicita ca disputa să se soluţioneze, de către instanţele judecătoreşti competente.
27. Limba care guvernează contractul
27.1 Limba care guvernează contractul este limba română.
28. Comunicări
28.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoai'e la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie îm*egistrat atât în momentul transmiterii cât şi în 
momentul primirii.
28.2 Comunicările între păiţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 
condiţia confinnării în scris a primirii comunicării.
29. Legea aplicabilă contractului
29.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
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30. Dispoziţii finale
30.1 Prezentul contract a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din care două 
exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentru executant.
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30.2. Persoana desemnată de acliiziţor, responsabilâ cu urmărirea derulării contractului, 
este Delia Hanga, consilier achiziţii - Serviciul achiziţii investiţii publice din cadrul 
Direcţiei tehnice a Municipiului, Zalău.

ACHIZITOR, 
MUNICIPIUL ZALAU,

EXECUTANT,
S C. AVRIL S.R.L. NEGREŞTI OAŞ,

ADMINI^RATOR
Shvu

PRimf^

V

liSECRETAR GENERAL, 
Marina Bianca Faz^caş
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MUNICIPIUL ZALĂU 
PRIMAR

450016 - Zalău, Piaţa luliu Maniu nr.3. Judeţul Sălaj 
Telefon; (40)260.610550 
http://wvvw.zalausj.ro

Fax.(40)260.661869 
e-mail: primaria@zalausj.ro

CONTRACT DE LUCRĂRI 
Nr. dinX/ OŞ. 2021

1. Părţile contractante:
MUNICIPIUL ZALĂU, P-ţa 1. Maniu, nr. 3, tel.: 0260/610550; fax: 0260/661869, cod 
fiscdl 4291786, cont m-. R025 TREZ 24A7 0033 0580 lOlX, R041 TREZ 24A7 0033 
0580 102X, R073 TREZ 24C7 0033 0580 lOlX, RO08 TREZ 24C7 0033 0580 103X, 
deschise la Trezoreria Zalău, reprezentat prin Ionel Ciunt - Primar, Marina Bianca 
Fazacaş - Secretar general şi ec. Mariana Cuibuş - Director economic, în calitate de 
achizitor.

Ş»

S.C. NETO IMPEX S.R.L. cu sediul în localitatea Zalau, str. Brânduşelor, nr. 30, jud. 
Sălaj, tel. 0745.581.660, 0757.314.144, e-mail: gale.dan89(@yahoo.com, număr de 
înmatriculare J31/109/1994, CUI 5489561, nr. cont R088 TREZ 5615 069X XXOO 4095, 
deschis Trezoreria Zalău, cont garanţie de bună execuţie nr.

_____________________ , deschis ia Trezoreria Zalău reprezentată prin
Negrea Bogdan Andrei, administrator, având ca terţ susţinător S.C. OVILUC S.R.L. cu 
sediul în localitatea Zalău, str. Pârâului, nr. 54IB, jud. Sălaj, număr de înmatriculare 
J31/558/2005, CUI 17805811, reprezentată prin Cadar Ovidiu, administrator, în calitate 
de executant,
2. Definiţii
2.1 în prezentul contract următorii teimeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale;
b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului 
pentiTi îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin 
contract;
d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;
e. graficul de lucrări - graficul pregătit de executant care se actualizează ori de câte ori 
este nevoie, şi care trebuie să justifice listele de cantităţi care trebuie executate în perioada 
de referinţă în vederea monitorizării şi evaluării ritmului evoluţiei lucrărilor în 
conformitate cu contractul;
f. recepţia la terminarea lucrărilor - recepţia efectuată la terminarea completă a 
lucrărilor unui obiect sau a unei părţi din construcţie, independentă, care poate fi utilizată 

separat.
recepţia finală - recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie, 

h, proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - documentul întocmit şi semnat în 
confonnitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de. construcţii şi instalaţii aferente 
acestora, de cătee comisia de recepţie numită de către achizitor, la cererea reprezentantului 
autorizat al acestuia.
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i. proces verbal de recepţie finală - documentul întocmit şi semnat în conformitate cu 
Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de către 
comisia de recepţie numită de către achizitor.
j. penalitate contractuală', despăgubirea stabilită în contractul de execuţie lucrări ca fiind 
plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire 
sau îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor din contract;
k. forţa majoră - un eveniment mai presus de conti'olul părţilor, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi 
care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate 
asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe 
naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 
exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de 
mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obligaţiilor uneia din părţi.
l. zi - zi calendaristică; an-365 zile.
m. garanţia de bună execuţie - garanţia care se constituie de către executant în scopul 
asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada 
convenită a contractului.
n. perioada de garanţie a lucrărilor - perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la 
terminarea lucrărilor şi data recepţiei finale, a cărei durată se stabileşte prin contract.
o. act adiţional: document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului.
3. Interpretare
3.1 în prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular 
vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de contexţ.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu 
se specifică în mod diferit.
3.3 Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare ia întregul contract.

Clauze obligatorii

V

4. Obiectul contractului v,
4.1 Executantul se obligă să execute şi să finalizeze lucrăi-ile pentru realizarea obiectivului 
de investiţii: „Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe VI din Municipiul 
Zalău”, în conformitate cu proiectul tehnic şi cu documentaţia de atribuire care au stat la 
baza achiziţiei lucrărilor, cu obligaţiile asumate prin prezentul contract şi prin oferta 
prezentată la procedura simplificata, publicată în SEAP, prin anunţul de participare 
simplificat nr. SCN1080559 din 28.12.2020.
4.2 Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul pentru execuţia si finalizarea 
lucrărilor menţionate.
5. Preţul contractului
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către 
achizitor, este de 1.219.160,63 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 231.640,52 lei, 
respectiv este în valoare totală de 1.450.801,15 lei, cu TVA.
6. Durata contractului
6.1. Contractul de lucrări intră în vigoare la data semnării de către părţi şi produce efecte 
până la încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea 
garanţiei de bună execuţie.
6.2 Durata executării lucrărilor este de 12 luni, de la data emiterii ordinţilui-jdeJjic.epere_a
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6.3. După expirarea termenului stabilit la art. 6.2. din contract, lucrările se vor executa cu 
aplicarea penalităţilor prevăzute la art. 12.1 din contract.
7. Executarea contractului
7.1 Executarea lucrărilor se va realiza confonn graficului de execuţie şi va începe după 
predarea amplasamentului şi emiterea ordinului de începere a lucrării.
8. Documentele contractului
8.1 Documentele contractului sunt:
a) documentaţia tehnico-economică, faza Proiect tehnic, inclusiv clarificările şi/sau 

măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi 
financiare;

b) Caietul de sarcini nr. 70490/16.12.2020 pentru execuţia lucrărilor aferente obiectivului 
de investiţii: „Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe VI din Municipiul 
Zalău”;

c) oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din 
perioada de evaluare;

d) graficul de execuţie;
A' e) Contractul de subcontractare nr. 115/04.05.2021, înregistrat la Municipiul Zalău cu nr.

30655/07.05.2021, încheiat între S.C. NETO IMPEX S.R.L. şi S.C. OVILUC S.RL.;
f) Contractul de subcontractare nr. 116/04.05.2021, înregistrat la Municipiul Zalău cu nr. 

30656/07.05.2021, încheiat între S.C. NETO IMPEX S.R.L. şi S.C. AGROPROD 
S.R.L.;

g) programul calităţii pentru execuţia lucrării;
h) instrumentul de garantare privind constituirea garanţiei de bună execuţie, dacă există;
i) instrumentul de garantare privind retumarea avansului, dacă există;
j) angajamentul ferm de susţinere nr. 118/07.05.2021, înregistrat la Municipiul Zalău cu 

30652/07.05.2021 privind susţinerea acordată pentm îndeplinirea criteriului referitor
la capacitatea tehnică - experienţa similară de către S.C. OVILUC S.R.L. Zalău pentru 
S.C. NETO IMPEX S.R.L. Zalău;

k) acte adiţionale, dacă există;
l) alte anexe la contract.
9. Obligaţiile terţului susţinător
9.1. Terţul susţinător S.C. OVILUC S.R.L. se obligă, ca în situaţia în care, asociatul 
lider S.C. NETO IMPEX S.R.L. întâmpină dificultăţi de natură tehnică, pe parcursul 
derulării contractului, să garanteze, necondiţionat şi irevocabil achizitorului susţinerea 
telinică pentru îndeplinirea contractului, conform angajamentului ferm de susţinere.
10. Protecţia patrimoniului cultural naţional
10.1 Orice obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt 
considerate, în relaţiile dintre păi-ţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.
10.2 Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea 
obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia 
monumentelor istorice.
11. Obligaţiile principale ale executantului
11.1 (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia 
viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenite, în concordanţă cu obligaţiile asumate 
prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract.
(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura foi-ţa de muncă, 
materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie
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definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 
prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
(3) Executantul are obligaţia de a asigura paza şantierului pe perioada de execuţie a 
lucrărilor.
11.2 Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea 
execuţiei lucrării, graficul lunar, fizic şi valoric, necesar execuţiei lucrărilor, detaliat 
pe obiecte şi categorii de lucrări, în ordinea tehnologică de execuţie.
11.3. (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi 
siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de 
execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în 
construcţii.
(2) Un exemplar din documentaţia predată, de către achizitor, executantului va fi ţinut de 
acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, 
la cererea acestora.
(3) Executantul nu va fi răspunzător pentm proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost 
întocmite de el. Dacă, totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor pennanente 
să fie proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a 
lucrărilor.
(4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitomlui, la cerere, caietele de 
măsurători (ataşamente/antemăsurători semnate de către executant şi diriginte de 
şantier) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi 
orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de 
achizitor.
(5) Executantul va transmite persoanei autorizate de achizitor, la cerere detalii privind 

fiecare categorie de personal, precum şi al fiecărui tip de utilaj existent pe şantier.
11.4 (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice 
problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. în cazul în care executantul 
consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul 
de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a 
executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor 
legale.
(2) în cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) determină 
dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi 
acoperite pe cheltuiala achizitorului.
11.5 (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele
date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, 
dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, 
omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini 
pe durata îndeplinirii contractului.
(3) în cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroăi'e în poziţia, cotele, 
dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a 
rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă 
este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea 
trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grija toate 
reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
11.6 Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are
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i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier 
este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi 
lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea 
de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, 
îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către 
achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al 
asigurării confortului riveranilor;

iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara 
şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, 
proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi 
de metodele sale de lucru.

iv) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în urma 
activităţilor proprii nu vor depăşi valorile admise de prevederile legale în vigoare.

11.7 Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 
echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului 
de începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării.
11.8 (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are 
obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil 
sau în mod abuziv:
a) confortul riveranilor, sau
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care 

deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.
(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în 
justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, 
rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru care 
responsabilitatea revine executantului.
11.9 (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce 
comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea 
acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va 
selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele şi va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa 
fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, 
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în 
măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale 
drumurilor şi podurilor respective.
(2) în cazul în care se produc deteriorări sau distmgeri ale oricărui pod sau dmm cai-e 
comunică cu/sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, 
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi 
achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau 
drumuri.
(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi 
va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului 
materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau 
poduri care comunică cu sau care se afla pe traseul şantierului.
11.10 (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:
i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale;
iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dăi-âmăturile, molozul sau lucrările provizorii de 

orice fel, care nu mai sunt necesare.
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(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, 
numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în 
scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.
11.11 Executantul-răspunde, .potrivit obligaţiilor, .care Ji. r.eyin,_p.entru viciile asc.unse_ale 
construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării (Conform art. 30 din 
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările 
ulterioare) şi, după împlinirea acestui tennen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, 
pentru viciile structurii de rezistenţă, urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de 
execuţie aferente execuţiei lucrării.
11.12 Executantul se obligă sa despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, 
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu execuţia lucrărilor 
sau încorporate în acestea; şi

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente;
cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau 
caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
11.13. Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului la sfârşitul executării lucrărilor, 
următoarele :
a) procese verbale de recepţie;
b) documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă;
c) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import;
d) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate;
e) dosarul lucrării completat cu toate înregistrările declarate în PGCVI (plan control 

calitate, verificări şi încercări).
11.14. (1) Executantul va efectua instruirea personalului achizitorului pentru exploatarea şi 
întreţinerea lucrărilor conform prevederilor din cerinţele achizitorului.

(2) Lucrările vor fi considerate terminate în vederea recepţiei la terminarea 
lucrărilor, numai după terminarea acestei instruiri.
11.15. (1) Executantul achiziţionează pe cheltuiala şi riscul său terenurile de care ar putea 
avea nevoie pentru instalarea şantierului, în măsura în care cele care i-au fost puse la 
dispoziţie de achizitor nu sunt suficiente.
(2) Executantul suportă toate schimbările referitoare la construirea şi întreţinerea 
instalaţiilor şantierului, cuprinzând căile de acces, drumurile de desei-vire care riu sunt 
deschise circulaţiei publice.
(3) Executantul trebuie să afişeze la locul şantierului un panou care să conţină infonnaţiile 
prevăzute de legislaţia aplicabilă în domeniu.
(4) Executantul achiziţionează pe riscul şi cheltuiala sa terenurile de care ar putea avea 
nevoie ca loc de depozitare temporară a pământului excavat în plus faţă de terenurile pe 
care achizitorul le pune la dispoziţie acestuia ca loc de depozitare definitivă sau provizorie. 
11.16 (1) Executantul are obligaţia de a nu pennite accesul persoanelor neautorizate pe 
şantier.
(2) Persoanele autorizate se vor limita la personalul executantului, personalul achizitorului 
şi oricare alte persoane a căror identitate a fost în prealabil notificată executantului de către 
achizitor.
(3) Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a personalului 
său, precum şi a tei-ţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier. Acesta va avea în vedere 
toate reglementările şi instrucţiunile autorităţilor competente.
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(4) Executantul asigură iluminatul şi curăţenia şantierului atât în interior, cât şi în exterior. 
In măsura în care este nevoie executantul va asigura şi împrejmuirea şantierului.
(5) Executantul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să nu 
reprezinte pericole pentru terţi sau circulaţia publică, dacă aceasta nu este deviată.
(6) Punctele de trecere periculoase pe toată lungimea căilor de comunicare trebuie protejate 
cu panouri provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Căile de acces trebuie să fie 
iluminate şi, la nevoie păzite.
(7) Atunci când lucrările afectează circulaţia publică, semnalizarea utilizării de către public 
trebuie să fie conformă cu reglementările în materie. Aceasta se realizează sub controlul 
serviciilor competente de către executant, acesta din urmă având ca responsabilitate 
furnizare şi montarea de panouri şi dispozitive de semnalizare.
(8) Dacă execuţia lucrărilor presupune devierea circulaţiei, executantul este responsabil, în 
aceleaşi condiţii, de executarea şi întreţinerea semnalizării la extremităţile secţiunilor unde 
circulaţia este întreruptă şi a semnalizării drumurilor deviate.
11.17. Executantul are obligaţia de a asigura disponibilitatea informaţiilor şi documentelor 
referitoare la prezenta investiţie cu ocazia misiunilor de control desfăşurate de AM POR/ 
OI POR sau de alte structuri cu competenţe în controlul şi recuperarea debitelor aferente 
fondurilor europene şi/sau fondurilor publice naţionale aferente acestora, după caz.
12, Obligaţiile achizitorului
12.1 La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi 
avizele necesare execuţiei lucrărilor.
12.2 (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu 
s-a convenit altfel, următoarele:
a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;
c) căile de acces rutier.
.(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate 
de măsurat se suportă de către executant.
12.3 Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie 
necesară pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, la termenele stabilite prin 
graficul de execuţie a lucrării.
12.4 Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel 
mult 5 zile de la notificarea executantului.
12.5 Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror altor 
informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.
13. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
13.1 în cazul în care, din vina sa, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile 
asumate prin contract, achizitorul are di-eptul de. a calcula, iar executantul de a plăti 
achizitorului, cu titlul de penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe 
zi întârziere din valoarea lucrărilor nerealizate sau realizate cu întârziere, în tennen de 
maxim 30 zile de la data comunicării penalităţilor datorate. Penalităţile vor fi calculate Ia 
valoarea stabilită, pentru fiecare zi întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
13.2 în cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit la art. 18.1 din 
contract, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă 
procentuală de 0,15% pe zi întârziere din plata neefectuată la termen, până la îndeplinirea 
efectivă a obligaţiilor.
13.3 Penalităţile datorate curg de drept de la data scadenţei obligaţiilor asumate conform
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13.4 Nerespectai'ea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, dă 
dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără punere în întârziere şi 
fără sesizarea instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-interese.
13.5 în cazul în care executantul intră în procedură de insolvenţă, achizitoml are dreptul de 
a notifica administratorul judiciar/lichidatorul, în tennen de 3 luni de la deschiderea 
procedurii de instanţă solicitându-i acestuia rezilierea contractului de lucrări. 
Administratorul judiciar/lichidatoml are obligaţia de a răspunde notificării în termen de 30 
de zile de la data primirii notificării, în caz contrar contractul se consideră denunţat de 
drept.
13.6. PentiTi prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 
obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile 
ai*t.l2.1 şi 12.2, în completare, părţile datorează daune-interese în condiţiile dreptului 
comun.

A

13.7. In cazul în care oricare dintre păiti suferă un prejudiciu datorat neîndeplinirii sau 
îndeplinirii cu întârziere a obligaţiilor principale contractuale (a achizitorului: de plată a 
lucrăi'ilor conform art. 18.1, iar a executantului: de realizare a lucrărilor contractate 
confonn art. 4.1), debitorul va datora creditorului obligaţiei, suma de 290.160,23 lei, suma 
ce reprezintă 20 % din valoarea lucrărilor care fac obiectul prezentului contract, 
reprezentând daune interese contractuale.

Clauze specifice
14. Garanţia de bună execuţie a contractului
14.1 Guantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă un procent din preţul 
fără TVA al contractului, respectiv 10%. Garanţia de bună execuţie se constituie în termen 
de 5 (cinci) zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziţie publică. De regulă, 
garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de 
garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt Stat sau de o societate de 
asigurări, în condiţiile legii, şi devine anexă la contract, prevederile art. 36 alin. (3) şi (5) 
aplicându-se în mod corespunzător. în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie 
este mai mică de 5.000 de lei, achizitorul (Autoritatea Contractantă) are dreptul de a 
accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar.
14.2. (1). Garanţia de bună execuţie poate fi constituită şi prin reţineri succesive din 
facturile emise, situaţie în care executantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia 
achizitorului (Autorităţii Contractante) la Trezorerie. Suma iniţială care se depune de 
către contractant, în contul astfel deschis, va fi de 0,5% din preţui contractului, fără 
TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze 
acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului, până la 
concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie.
14.2. (2). în situaţia în care garanţia de bună execuţie este constiuită prin instrument de 
garantare emis de o societate bancară sau o societate de asigurări, este obligatorie 
menţionarea în scrisoare/ alt act a obligaţiei societăţii bancare sau societăţii de 
asigurări de a obţine acordul scris al beneficiarului pentru diminuarea valorii 
scrisorii de garanţie si stingerii acesteia. Prevederile, termenele şi clauzele prevăzute în 
poliţele de asigurare trebuie să fie în concordanţă cu prevederile contractului de lucrări şi 
cu prevederile HG 395/2016, cu modificările şi completăiile ulterioare. Lipsa acestor 
precizări sau cuprinderea unor precizări restrictive, va determina/constitui motiv de 
respingere a instrumentului de garantare de către achizitor.
14.3 (1) în situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de execuţie a lucrării 
contractate, precum şi pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră) executantul are obligaţia 
de a prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, eu durata corespunzătpaf^ţ|3rel«ftgirii
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termenului de execuţie, în maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării de către păi'ţi a 
actului adiţional de prelungire.
(2) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării celei 
iniţiale pe perioada de prelungire a termenului de execuţie şi vână la semnarea procesului 
verbal de recepţie finală. Este obligatorie menţionarea distinct în scrisoare/ alt act a 
obligaţiei societăţii bancare sau societăţii de asigurări de a obţine acordul scris al 
beneficiarului pentru stinserea acesteia.
14.4 In cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se 
suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia de bună 
execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie publică, în maxim 5 zile 
lucrătoare de la data semnării de către părţi a actului adiţional de majorare.
14.5 Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de 
începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de 
bună execuţie.
14.6 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 
prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută 
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii 
asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru 
executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. în situaţia executării 
garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregi 
garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.
14.7 (1) Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie, după cum urmează:
> 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal 

de recepţie la terminarea lucrărilor, daca nu a ridicat până la aceea data pretenţii asupra 
ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

> 30% din valoarea garanţei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, în 
termen de 5 zile de la data semnării procesului verbal de recepţie finală, în urma unei 
solicitări scrise din partea executantului.
(2) Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi, respectiv recepţie finală, pot 

fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, în condiţiile legii şi ale HG 273/1994, dacă acestea 
sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.
14.8 Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.
15. începerea şi execuţia lucrărilor
15.1 (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările după predarea amplasamentului şi 
emiterea ordinului de începere a lucrărilor.
(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări 
Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.
15.2 (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului de execuţie şi să fie terminate 
la data stabilită.
(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul 
de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. în cazul în care, după 
opinia achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul de execuţie 
a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea 
terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe 
executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract. Acest grafic va 
include;

(a) ordinea în care executantul intenţionează să execute lucrările, prezentare a 
documentelor executantului, procurare, producere, inspecţie, livrare pe şantier, construcfie, 
montare, testare, punere în funcţiune şi efectuare a probelor; Vizat
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(b) perioadele de revizuire şi orice alte transmiteri, aprobări şi acorduri menţionate în 
cerinţele achizitorului;

(c) succesiunea şi termenele aferente inspecţiilor şi testelor specificate în contract, şi 
(3) In cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau 

dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la 12.1, achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze 
executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în 
cazul neconformării, la expirarea teimenului stabilit va rezilia contractul.
15.3 (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a 
stabili confonnitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au 
obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi 
profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea 
executantului, dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică 
atestată potrivit legii, din partea achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de 
muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea 
obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.
15.4 (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie. La 
solicitarea achizitorului, prestatorul se obligă să prezinte buletine de verificări/testări ale 
acestora. In cazul în cai'e executantul nu prezintă aceste buletine de verificări/testăii 
solicitate, sau cele prezentate nu sunt elocvente, achizitorul îşi rezei'vă dreptul de a face 
aceste verificări/ testări pe cheltuiala executantului, contravaloarea acestora urmând a fî 
recuperată din valoarea lucrărilor executate.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare 
pentru verificarea, măsui'area şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv 
manopera aferentă acestora, revin executantului.
(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau 
materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu 
sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în confonnitate cu prevederile 
contractului. In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
15.5 (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără 
aprobarea achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, 
inclusiv fundaţiile, sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate.
(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau păi-ţi de lucrare, la dispoziţia 
achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.
(4) în cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost 
executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi 
refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.
15.6. (1) Executantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea şi 
prevenirea accidentelor pe şantier. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o 
astfel de răspundere şi să aibă autoritatea de a emite dispoziţii şi de a lua măsurile necesare 
pentru prevenirea accidentelor.
(2) Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia de a sprijini activitatea 
persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi 
autorităţii sale.
(3) Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, 
evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse 
de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate sau
utilizate de către lucrătorii săi şi cei apaifinând societăţilor care desfaşjaară^ctiyităţL-penti-u
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acesta (subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în 
muncă m-. 319/2006 şi a Nonnelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate 
prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul 
desfăşurării contractului.
(4) In cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în 
activitatea desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de 
muncă/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul 
Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs.
(5) Executantul va păstra un registm şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea şi 
facilităţile sociale ale persoanelor, conform cerinţelor persoanei autorizate de achizitor.

A,

16. întârzierea şi sistarea lucrărilor
16.1 în cazul în care:
i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
ii) condiţiile climaterice excepţionale de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de întârziere care nu poate fi imputat executantului şi nu a survenit 

prin încălcarea contractului de către acesta;
îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a 
oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.
16.2. (1) Suspendarea execuţiei lucrărilor din motivul prevăzut ia pct.ii al art. 15.1. se 
realizează la dispoziţia scrisă a achizitorului.
(2) Decalarea tennenului contractual va fi calculată luând în considerare perioada de 
suspendare, adăugându-se o durată suplimentară apreciată de comun acord pentru 
reintrarea în ritmul normal.
16.3 Fără a prejudicia dreptul executantului confonn clauzei 24.1, acesta are di-eptul de a 
sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitoml nu plăteşte în termenul 
prevăzut la art. 18.1; în acest caz va notifica, în scris, acest fapt achizitorului.
17. Finalizarea lucrărilor
17.1 Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a se finaliza 
într-un teimen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, 
termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.
17.2. (1) Executantul are obligaţia de a obţine autorizaţia ISCIR pentru toate echipamentele 
din cadrul investiţiei care necesită aceasta şi de a efectua testele la terminarea lucrărilor, în 
următoarea succesiune:

(a) teste preliminare punerii în funcţiune, care vor include inspecţii specifice şi teste 
funcţionale pentm a demonstra că fiecare componentă a echipamentelor poate să 
funcţioneze în condiţii de siguranţă în următoarea etapă;

(b) teste la punerea în funcţiune, care vor include teste specifice de funcţionare pentru a 
demonstra că lucrările sau sectoai-e de lucrări pot funcţiona în condiţii de siguranţă şi aşa 
cum este specificat, în toate condiţiile admisibile de fimcţionai'e;

(c) probe de funcţionare, care vor demonstra că lucrările sau sectoarele de lucrăi'i pot 
funcţiona în condiţii de siguranţă, confonn prevederilor contractului.

(2) în timpul funcţionării de probă, executantul va înştiinţa achizitorul că lucrările sunt 
gata pentru efectuarea oricăi’or alte teste la terminare, inclusiv teste de funcţionare, pentru a 
demonstra că lucrările corespund criteriilor specificate în cerinţele achizitorului.
(3) Efectuarea probelor nu se va considera recepţie potrivit prevederilor din contract.

V.
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(4) Cu excepţia altor prevederi din prezentul contract, orice produs rezultat în perioada de 
efectuare a probelor pentru lucrări, va reprezenta proprietatea Achizitorului.
(5) înainte de începerea testelor la teiininarea lucrărilor, executantul va transmite 
achizitorului documentele conforme cu execuţia şi manualele de exploatare şi întreţinere 
astfel încât achizitorul să poată exploata, întreţine, demonta, reasambla, ajusta şi repara 
această parte a lucărilor.
(6) O astfel de parte nu va fi considerată a fi terminată în scopul recepţiei potrivit 
prevederilor contractuale până când aceste documente nu vor fi trimise achizitorului.

17.3 (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia :
a) de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând 

acestuia convocarea comisiei de recepţie;
b) de a elabora un set complet de înregistrări ale execuţiei lucrărilor "conforme cu 

execuţia", precizând amplasamentele, dimensiunile şi detaliile lucrărilor real executate. 
Aceste înregistrări vor fi păstrate pe şantier şi vor fi utilizate în scopul recepţiei 
lucrărilor. Suplimentar, executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului planşe ale 
lucrărilor conforme cu execuţia, reprezentând lucrările aşa cum sunt executate, şi le va 
transmite după caz, pentru revizuire potrivit prevederilor contractului.

c) lucrările nu vor fi considerate terminate în vederea efectuării recepţiei până la primirea 
de către achizitor a tuturor documentelor precizate la pct. b).

d) de a prezenta situaţia cantitativă şi valorică a lucrărilor individuale executate la 
frecare apartament însuşită de proprietar, de reprezentantul asociaţiei de 
proprietari, semnată de executant şi dirigintele de şantier; este recomandat ca 
această situaţie să fie întocmită pe măsură ce lucrările sunt realizate.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, 
achizitorul va aprecia dacă sunt întmnite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie, 
în cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate 
executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizai'e. După constatarea 
remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul 
va convoca comisia de recepţie.
17.4 Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin 
corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare, 
în funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge 
recepţia.
17.5 Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrăi'ii, distincte din punct de vedere fizic şi 
funcţional.
18. Perioada de garanţie acordată lucrărilor
18.1 Perioada de garanţie este de 5 ani şi decurge de la data recepţiei la terminarea 
lucrărilor şi până la recepţia finală a lucrării.
18.2 (1) în perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de 
achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, 
contracţiilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(l), pe 
cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:
i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconfomie cu prevederile 

confractului; sau
ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei 

părţi a lucrărilor; sau
Vizat (y 
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iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite 
sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) în cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de 
către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca 
lucrări suplimentare.
18.3 în cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 17.2, alin. (1), 
achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. 
Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau 
reţinute din sumele cuvenite acestuia.
18.4. Garanţia lucrărilor executate este de 5 ani de la data semnării procesului verbal de 
recepţie la tenninarea lucrărilor, precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata 
de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea 
normelor de execuţie.
19. Modalităţi de plată
19.1 (1) Pentru lucrările executate. Executantul va elabora Situaţii de lucrări, cu 
respectarea cerinţelor finanţatorului, care vor fi înaintate spre verificare şi aprobare

A, Dirigintelui de şantier.
^ (2) în tennen de 10 zile de la primirea situaţiilor de lucrări, Dirigintele de şantier

notifică Executantul privind acceptarea/neacceptarea acestora. în situaţia în care acestea nu 
sunt acceptate, vor fi returnate împreună cu obiecţiile care constituie motivul neacceptării.

(3) După primirea unei situaţii de lucrări conforme. Autoritatea 
Contractantă/Achizitorul transmite acceptul de plată, iar Executantul va emite 
factura/facturile aferentă/aferente situaţiei de lucrări acceptate la plată.

(4) Autoritatea Contractantă va efectua plata după cum urmează: 
o în situaţia existenţei disponibilului necesar din prefinanţări sau buget local/alte surse, în

tennen de 30 zile de la data primirii facturii/facturilor; 
o în situaţia aplicării mecanismului cererii de plată către finanţator, achizitorul va 

transmite spre decontare documentele de plată finanţatorului, iar plata se va face în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data virării de către finanţator a sumelor solicitate 
către Municipiul Zalău, dar nu mai târziu de 60 zile de la data primirii 
facturii/facturilor.

(5) Plata cheltuielilor conexe, aferente organizării de şantier, se va face pe baza 
facturilor/documentelor justificative pentru cheltuieli de natura celor prevăzute la art. 5.1.2. 
din HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice.
19.2 Dacă achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit la art. 18.1 din contract, 
atunci Executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul 
execuţiei şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de 
efectuare a plăţii. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua 
executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.
19.3 (1) Achizitorul are dreptul de a acorda avans prestatorului, în cuantum de 15% din 
valoarea contractului, dacă acesta solicită, numai contra unei scrisori de garanţie de 
returnare a avansului, conform Hotărârii nr. 264/2003. Potrivit art. 6 alin. (l'^l) din HG 
264/2003 şi potrivit prevederilor art. 52 alin. (10^1) din Legea 500/2002 şi ale art. 54 alin. 
(9^1) din Legea 273/2006 cu modificările şi completările ulterioare, la efectuarea plăţilor 
pentru lucrările executate, avansurile acordate vor fi recuperate până la finalizarea 
execuţiei lucrărilor, prin aplicarea unei cote de 30% fiecărei facturi pini“seT^-^g^

Gficiufjuridic jflX

V

13



(2) Garanţia privind retumai-ea avansului se va constitui în cuantumul sumei solicitate ca 
avans, cu valabilitate până la data îndeplinirii integrale a obligaţiilor contractuale care 
derivă din acordarea avansului.
(3) Achizitorul poate solicita prelungirea valabilităţii garanţiei pentru returnarea avansului 
în cazul în care se prelungeşte durata contractului.
(4) Achizitorul se obligă să restituie garanţia pentru returnarea avansului la data îndeplinirii 
integrale a obligaţiilor contractuale care derivă din acordarea avansului.
19.4 (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenomlui), la 
valoarea lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Lucrările 
executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită 
astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii, 
achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu 
acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în 
contract sau ca urmare a unor prevederi legale.
(2) Situaţiile de plată se depun de către executant dirigintelui de şantier în 2 exemplai-e; 
acestea se confirmă de către acesta în termen de 10 zile de la primirea lor.
(3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intei-vale lunare, dar nu influenţează 
responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către 
achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.
18.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată 
definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în 
special,' datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi 
plătită imediat.
18.6 Contractul nu va fi considerat tenninat până când procesul verbal de recepţie finală nu 
va fi semnat de comisia de recepţie, care confinnă că lucrările au fost executate conform 
contractului. Recepţia finală va fi executată conform prevederilor legale, după expirarea 
perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului, pentru lucrările 
executate, nu va fi condiţionată de eliberarea procesului verbal de recepţie finală.
20. Asigurări
20.1 (1) Executantul ai'e obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare 
ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrările executate, utilajele, 
instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi 
reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, 
precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.
(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare autorizată. Contravaloarea 
primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul “Cheltuieli 
indirecte”.
(3) Agenţia de asigurare trebuie să asigure lucrările, echipamentele, materialele şi 
documentele executantului pentru o valoare cel puţin egală cu costul total de refacere, 
inclusiv costurile de demolare, de înlăturare a dărâmăturilor, onorarii şi profit. Această 
asigurare trebuie să fie în vigoare de la data începerii lucrărilor până la data emiterii 
Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. Agenţia de asigurare va menţine 
această asigurare pentru a furniza acoperire până la data emiterii. Procesului verbal de 
recepţie finală, pentru pierderi sau daune pentru care executantul este responsabil şi care 
sunt generate de o cauză apărută înainte de emiterea Procesului verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor, precum şi pentru pierderi sau daune cauzate de executant în cursul 
oricăror altor operaţiuni.
(4) Agenţia de asigurare va asigura utilajele executantului pentm o valoare cel puţin egală
cu valoarea totală de înlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe şantier. Pefitru fi^aă~dihîre 
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utilajele executantului, asigurarea trebuie să fie în vigoare pe perioada transpoitului spre 
şantier şi până în momentul în care utilajul nu mai este necesar ca utilaj executantului.
(5) Executantul va încheia şi va menţine asigurarea împotriva responsabilităţii pentru 
reclamaţii, daune, pierderi şi cheltuieli (inclusiv taxe şi cheltuieli legale) care decurg din 
vătămări corporale, îmbolnăviri, maladii sau decesul oricărei persoane angajate de către 
executant sau oricărui alt membm al personalului executantului. Asigui-area va fi menţinută 
în vigoare şi efectivitate pe toată durata în care acest personal va participa la execuţia 
lucrărilor. Achizitorul şi dirigintele de şantier vor fi de asemenea despăgubiţi potrivit 
prevederilor poliţei de asigurare, cu excepţia faptului că această poliţă poate exclude 
pierderi şi reclamaţii în măsura în care acestea decurg dintr-un act sau dintr-o neglijenţă a 
achizitorului sau a personalului achizitorlui. Pentru angajaţii unui subcontractant, 
asigurarea poate fi încheiată de către subcontractant, dar executantul va fi cel responsabil 
pentru respectarea prezentei clauze.
(6) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa 
sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
(7) Executantul are obligaţia de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurări pentru 
toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitomlui, 
la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
19.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii 
plătibile prin lege, în privinţa sau ca unnare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de executant.
21. Amendamente
21.1 (1) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
(2) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act 
adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.
22. Subcontractanţi
22.1 Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în 
aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
22.2 Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele 
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
22.3 (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care 
îndeplineşte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi 
îndeplineşte partea sa din contract.
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu 
îşi îndeplinesc partea lor din contract.
22.4 Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit 
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi 
va fi notificată achizitorului.
22.5 Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării 
contractului de lucrări, cu respectarea prevederilor art. 219, alin. (3), (4) şi (5) din Legea 
98/2016.
23. Cesiunea
23.1 Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau 
orice alte obligaţii asumate prin contract.
23.2 Executantul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contraprestaţia lucrării

Vizat (yt 
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23.3 Solicitările de plată către tei'ţi pot fi onorate numai după operai'ea unei cesiuni cu 
respectarea dispoziţiilor articolului 23.2.
24. Forţa majoră
24.1 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
24.2 îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar 
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
24.3 Partea contractantă .care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la 
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
24.4 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
25. Modificarea contractului
25.L (1) Modificările privind lucrările pot fi dispuse numai de către achizitor, în 
conformitate şi în limitele contractului şi ale normelor tehnice şi legale aplicabile, în orice 
moment înaintea emiterii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, fie direct 
printr-o instrucţiune emisă de achizitor în acest sens, fie printr-o cerere adresată 
executantului de a prezenta o propunere de modificare.
(2) Executantul are obligaţia de a executa orice modificare emisă de către achizitor. O 
modificare poate include:

i. schimbări ale cantităţilor pentru un articol de lucrări din contract (deşi, asemenea 
schimbări nu vor constitui în mod necesar o modificare);

ii. schimbări ale calităţii şi ale altor caracteristici ale unui articol de lucrări;
iii. schimbări ale cotelor, poziţiilor şi/sau dimensiunilor unei părţi din lucrăi'i;
iv. omiterea unor lucrări;
V. orice lucrări suplimentare necesare pentru realizarea obiectivelor prevăzute în 

contract;
vi. modificări în succesiunea sau durata de execuţie a lucrărilor, din motive ce ţin de 

priorităţile Achizitorului.
25.2. Executantul nu va face nicio modificare, până când achizitorul, Proiectantul şi 
Dirigintele de Şantier nu va dispune sau nu va aproba o modificare.
24.3. Dacă achizitorul solicită o propunere, înainte de a dispune o modificare, executantul 
va răspunde, în scris, prin transmiterea următoarelor:

i. descriere a activităţilor necesar a fi realizate şi un grafic fizic pentm realizarea 
acestora;

ii. propunerea executantului referitoare la orice modificări ale graficul fizic şi financiar 
acceptat şi ale termenului de finalizare acceptat, dacă e cazul şi

iii. propunerea executantului privind evaluarea financiară a lucrărilor.
25.4. După primirea propunerii executantului, achizitorul va putea:

i. să aprobe propunerea respectivă privind modificarea
ii. să o respingă sau
iii. să transmită comentarii.

r

25.5. (1) Diferenţele dintre cantităţile estimate iniţial şi cele real executate, fără 
modificarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, nu vor fi interpretate ca o 
modificare în condiţii excepţionale/substanţială/nesubstanţială, în situaţia în care aceste 
diferenţe sunt datorate doar nepotrivirilor dintre estimarea iniţială şi realitatea execuţiei, 
fără a fi afectat proiectul tehnic sau specificaţiile tehnice. V/zaf
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(2) Modificările nesubstanţiale în cazul în care se fac în limita valorii contractate se 
formalizează prin următoarele înscrisuri: note de constatare, memorii justificative, 
dispoziţii de şantier, liste de cantităţi (note de renunţare şi note de comandă suplimentară), 
propunerea executantului, acordul/refuzul achizitorului în scris.
25.6. în cazul unor modificări ce pot conduce la o mărire a preţului fmal/total al 
contractului, achizitorul va încheia, din motive de angajament legal, un act adiţional cu 
executantul.
25.7. Părţile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a contractului, de 
modificarea şi/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de 
atribuire, cu acordul părţilor, fără a afecta cai^acterul general al contractului, în limitele 
dispoziţiilor prevăzute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile 
referitoare la modificări contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 164 alin. 4 ).
25.8. (1) Orice modificare a prezentului contract de achiziţie publică în cursul perioadei 
sale de valabilitate altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea 
98/2016 se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire.

(2) In situaţiia nerespectării dispoziţiile alin. (1), achizitorul are dreptul de a denunţa 
unilateral prezentul contract.
26. încetarea contractului
26.1 Contractul de lucrări produce efecte până la data încheierii procesului verbal de 
recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei de bună execuţie.
26.2 Contractul de lucrări se reziliază de plin drept, fără punere în întârziere şi fără 
sesizarea instanţei de judecată, în cazul neîndeplinirii, de către una dintre părţi, a 
obligaţiilor contractuale.
26.3 Contractul de lucrări poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea 
contractantă, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor 
contractuale în aşa măsură, încât, îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului public. 
In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

a conveni

nr.

27. Soluţionarea litigiilor
27.1 Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 
prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în 
legătură cu îndeplinirea contractului.
27.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi 
executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate 
solicita ca disputa să se soluţioneze, de către instanţele judecătoreşti competente.
28. Limba care guvernează contractul
28.1 Limba care guvernează contractul este limba română.
29. Comunicări
29.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în 
momentul primirii.
29.2 Comunicările întie părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
30. Legea aplicabilă contractului
30.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. iVizat (yU. 
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3L Dispoziţii finale
31.1 Prezentul contract a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din care două 
exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentm executant.
31.2. Persoana desemnată de achizitor, responsabilă cu urmărirea derulării contractului, 
este Delia Hanga, consilier achiziţii - Serviciul achiziţii investiţii publice din cadml 
Direcţiei telmice a Municipiului Zalău.

ACHIZITOR, 
MUNICIPIUL ZALAU,

EXECUTANT,
S.C. NETO IMPEX S.R.L. ZALĂU

PRIMAR, 
Ionel Giun^

ADMINISTRATOR 
Negrea Bopgdan Andrei

SECRp^ GENERAL, 
Marina BiancaJ^zacaş

3 Co

Q.-

W. 5fl.L v'»/

' Vizat pentru 
Cg^l^Finandar 

r^revennv PropnuDIRECTOR E
ec. nan

DIRECTOR TEHNIC, \ 
ing. Dănu; Cosmij^urea

SERVICIUL JURIDIC,

Intocilrit,
ing. Delia Hanga,

DT-SlAP/AP/DH/3ex
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fwtMUNICIPIUL ZALAU 
PRIMAR

450016 - Zalău, Piaţa luliu M&niu nr,3, Judeţul Sălaj 
Telefon: (40)260.610550 
http://wvvw.zalausj.ro

Fax.(40)260.661869 
e-mail: primaria@zalausj.ro

fomiCTiiuciiiiii
Nr.

1. Părţile contractante:
Autoritatea contractantă: MUNICIPIUL ZALĂU, P-ţa I. Maniu, nr. 3, ii 
0260/610550; fax: 0260l66m9, cod fiscal 4291786, cont nr. R027 TREZ 24A| 
0710 130X, deschis la Trezoreria Zalău, reprezentat prin Ionel Ciunt - Primar 
Cuibuş Mariana - Director economic în calitate de achizitor.

efon: 
553C 

şi ec.

Ş»
Executant: S.C PAULO-GEPA CONSTRUCT S.R.L, Românaşi,
Românaşi, nr.l71, jud. Sălaj, telefon : 0745014144, e-mail: offlceCr/nauloi/cpa.i'o,

J31/443/2008, cod fiscal R023985458r 
R038TREZ5615069XXX004607 deschis la Trezoreria Zalău, cont garanţie dc 
execuţie nr.

iii ir 
iiW:ăr

cu sec

de înmatriculare eoni nr.
biinâ

, deschis la_______________
reprezentată prin Paul - George Avram - administrator, în calitate de executant.

2. Definiţii
2.1 - In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel :
a. contract - reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale;
b. achizitor şi executant - păi*ţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în pr( dentul 
contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contnbtului 
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asuma [c: prin 
contract;
d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;
e. graficul de lucrări - graficul pregătit de executant care se actualizează ori de dŞe cri 
este nevoie, şi care trebuie să justifice listele de cantităţi care trebuie executate în peijoada 

de referinţă în vederea monitorizării şi evaluării ritmului evoluţiei lucrării ir în 
conformitate cu contractul;
f. recepţia la terminarea lucrărilor - recepţia efectuată la terminarea com|.jletâ a 
lucrărilor unui obiect sau a unei părţi din construcţie, independentă, care poate fi u ilizată 
separat.
g. recepţia finală - recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie.
h. proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - documentul întocmit şi semnat în 
confomiitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aorente 
acestora, de către comisia de recepţie numită de,către achizitor, la cererea reprezentatului 
autorizat al acestuia.
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i. proces verbal de recepţie finală - documentul întocmit şi semnat în confomti 
Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, d 
comisia de recepţie numită de către achizitor.
j. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de execuţie lucrări qs
plătibilă ce către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de :iieînde|: 
sau îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor din contract; ------- (7—ţ------- ^
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k. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se dat: 
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contracli] 
care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt cons: 
asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte cat; 
naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea i
exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat foi-ţă majoră un eveninient asemenea co.'
mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de cosii 
executarea obligaţiilor uneia din părţi.
l. zi - zi calendaristică; an - 365 zile.
m. garanţia de bună execuţie - garanţia care se constituie de către executant în isopul 
asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada 
convenită a contractului.
n. perioada de garanţie a lucrărilor - perioada de timp cuprinsă între data rece); ţie: la 
terminarea lucrărilor şi data recepţiei finale, a cărei durată se stabileşte prin contract.
o. act adiţional', document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractulii i
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3. Interpretare
A

3.1 In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma şir 
vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de Gonte>;
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice di 
se specifică în mod diferit.
3.3 Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.
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Clauze obligatorii
4. Obiectul contractului

4.1 - Executantul se obligă să execute şi să finalizeze lucrările aferente montării î:i; sălile
de clasă, a reţelei de internet, precum şi reabilitarea sistemului antlefraciie şl 
extinderea lui şi montarea sistemului de supraveghere video, îngropat (iiKÎusiv 
proiectare), la Liceul Ortodox Sf. Nicolae din municipiul Zalău.
4.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul pentru execuţia şi ;fina :zarea 
lucrărilor menţionate.

5. Preţul contractului
5.1 - Preţul convenit pentna îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către 
achizitor, este de 68.013,30 lei Iară TVA, respectiv 80.935,83 lei cu TVA, detalia : după 
cum umiează:

- 21.381,56 lei fără TVA, respectiv 25.444,06 lei cu TVA pentru lucrările a:hrcr.te 
reabilitării sistemului antiefracţie şi extindei'ea lui şi montării sistemu:ii de 
supraveghere video;

- 45.531,74 lei tară TVA, respectiv 54.182,77 lei cu TVA pentru lucrările a'orerJe 
montării în sălile de clasă, a reţelei de internet;

- 1.100,00 lei fără TVA, respectiv 1.309,00 lei cu TVA pentru serviciul de elabo ‘are a 
documentaţiilor tehnice necesare realizării lucrărilor aferente reabilitării sistoinuEii 
antiefracţie şi extinderea lui şi rrtontarea sistemului de supraveghere video.

6. Durata contractului
6.1, - Contractul de lucrări intră în vigoare la data semnării de către părţi şi îşi p --: 
efectele până la încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contrac t 
eliberarea garanţiei de bună execuţie.
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6.2 - Termenul de finalizare a lucrărilor este de 2 luni de la data emiterii ordimUui de 

începere lucrări.
6.3. - După expirarea termenului stabilit la art. 6.2. din contract, lucrările se vor exo^.ta cu 
aplicarea penalităţilor prevăzute la art. 11.1 din contract.

7. Executarea contractului
7.1 - Executarea lucrărilor se va realiza confonn graficului de execuţie şi va încep £ 
semnarea contractului de către păi-ţi.

dină

8. Documentele contractului 
8.1 - Documentele contractului sunt;

a) Solicitarea de ofertă nr. 23224/08.04.2021;
b) Oferta SC PAULO-GEPA CONSTRUCT SRL Zalău, nr. 642/15.0^ 

înregistrată la Municipiul Zalău cu nr. 25212/15.04.2021;
c) Garanţia de bună execuţie;
d) Acte adiţionale, dacă există;
e) Alte anexe la contract;
f) Etc.

2021,

9. Obligaţiile principale ale executantului
9.1 - (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările precum şi de a r îîiecia 
viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă, cu obl igaţiile 
asumate prin contract.
(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de. nuncă, 
materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură pro^’ zone, 
fie definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării a'sstcra 
este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
(3) Executantul are obligaţia de a asigura paza şantierului pe perioada de exe :iţi€ a 
lucrărilor.
9.2. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi 
siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru proeed.cL.e de 
execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind călii i ;ea în 
construcţii.
(2) Un exemplar din documentaţia predată, de către achizitor, executantului va fi ţ r ut de 
acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări f fblice. 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de ac jizitxir, 
la cererea acestora.
(3) Contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată c e către 
executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor.
(4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la cerere, eaieple de 
măsurători (ataşamente/antemăsurători) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, 
calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebir e să le 
întocmească sau care sunt cerute de achizitor.
(5) Executantul va transmite persoanei autorizate de achizitor, la cerere, detalii 
fiecare categorie de personal, precum şi al fiecărui tip de utilaj existent pe şantier.
9.3 - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului M once 
problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. In cazul în care exec 
consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are 
de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îLabsoIv-e„de_ahligaţ
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executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin preveperilor 

legale.
(2) în cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) detormină 
dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri ior fi 
acoperite pe cheltuiala achizitorului.
9.4 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de repere! 
de achizitor precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozi 
şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate 
omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de îJircini 
pe durata îndeplinirii contractului.
(3) în cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, pte'.e, 
dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a 
rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea rpsi is:livă 
este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verif carea 
trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grij; toate 
reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
9.5 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are 
obligaţia:

î cate 
velor

i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror piEzeiăţâ 
pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta e;;; e sub 
controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocup rte de 
către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru 
respectivele persoane;

ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de ilurmiare, 
protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau ru fost 
solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul 
protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentm a proteja mediul pe şi î t afara 
şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate perso ţielcr, 
proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi rictcri 
generaţi de metodele sale de lucru.

iv) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezulnte în 
urma activităţilor proprii nu vor depăşi valorile admise de prevederile legale in 
vigoare.

9.6 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a luc iirilor, 
materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care umiează a fi puse în operă de Ie data 
semnării contractului de către părţi până la data semnării procesului verbal de rec^^ţie a 
lucrării.
9.7 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul' 
are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu s iojeni 
inutil sau în mod abuziv;

. a) confortul riveranilor, sau
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau jiâvate 

care desei'vesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărri arie 
persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitoml împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiun lor în 
justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natirn lor,
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rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru' care 

responsabilitatea revine executantului.
9.8 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podu -;le ce 
comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrperaa 
acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executaj irjl va 
selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele şi va limita şi repartiza încărcăturile, In asa 
fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materi 
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limi 
măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugi; 
drumurilor şi podurilor respective.
(2) în cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricămi pod sau drun care

comunică cu/sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materi fi el or, 
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a des])hgubi 
achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor podul sau 

dminuri. ■
(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contram, executantul este responsabil şi 
va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării trânsp Ătuiui 
materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asauenea, a oricăror drumii;! sau 
poduri care comunică cu sau care se afla pe traseul şantierului.
9.9 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, suiţlbs de 

materiale;
iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau luqrările 

provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de gafinţie, 
numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare 
în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.
(3) Executantul are obligaţia de a sorta şi depozita materialele recuperabile p tnâ la 
data predării acestora, către achizitor pentru valorificarea lor, pe baza de jrtoces 
verbal de predare primire.
9.10 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascui :;e ale 
construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării (Conform art. 10 din 
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constmcţii, cu modificările şi comp'(;:ăr:le 
ulterioare) şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a constn: cţiei, 
pentru viciile structurii de rezistenţă, urmare a nerespectării proiectelor şi detali br de 
execuţie aferente execuţiei lucrării.
9.11 - Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror;

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drep uri de 
proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legrtiC de 
echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentiu ^au în 
legătura cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente;
cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiecturi.i sau 
caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
9.12 - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului la sfârşitul executării luc şiilcr. 
următoarele :

a) procese verbale de recepţie;
b) documentele de calitate, confonuitate şi garanţie pentrujmn-ateiTj^lei-p^userin opg
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c) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import;
d) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele imporh
e) dosarul lucrării completat cu toate înregistrările declarate în PCCVI (plan c 

calitate, verificări şi încercări).
9.13 (1) Executantul va efectua instruirea personalului achizitorului pentru exploat;||5a şi 
întreţinerea lucrărilor conform prevederilor din cerinţele achizitorului.

(2) Lucrările vor fi considerate terminate în vederea recepţiei la term)i:iarea 

lucrărilor, numai după terminarea acestei instruiri.
9.14 (1) Executantul achiziţionează pe cheltuiala şi riscul său terenurile de care ar 
avea nevoie pentru instalarea şantierului, în măsura în care cele care i-au fost p 
dispoziţie de achizitor nu sunt suficiente.
(2) Executantul suportă toate schimbările referitoare la construirea şi întreijherea 
instalaţiilor şantierului, cuprinzând căile de acces, dmmurile de deservire care n i sunt 
deschise circulaţiei publice.
(3) Executantul trebuie să afişeze la locul şantierului un panou care să conţină mfon 'aţiLe 
prevăzute de legislaţia aplicabilă în domeniu.
(4) Executantul achiziţionează pe riscul şi cheltuiala sa terenurile de care ar pute : avea 

(P nevoie ca loc de depozitare temporară a pământului excavat în plus faţă de terenu fie pe
care achizitorul le pune la dispoziţie acestuia ca loc de depozitare definitivă sau prov iiorie,
9.15 (1) Executantul are obligaţia de a nu peimite accesul persoanelor neautori.zsie pe 
şantier.
(2) Persoanele autorizate se vor limita la personalul executantului, personalul achizi ccului 
şi oricare alte persoane a căror identitate a fost în prealabil notificată executantului d î către 
achizitor.
(3) Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a persoi; ilului 
său, precum şi ale terţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier. Acesta va a*^ca in 
vedere toate reglementările şi instrucţiunile autorităţilor competente,
(4) Executantul asigură iluminatul şi curăţenia şantierului atât în interior, cât şi în teriar, 
în măsura în care este nevoie executantul va asigura şi împrejmuirea şantierului. ■
(5) Executantul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută i ă nu 
reprezinte pericole pentru terţi sau circulaţia publică, dacă aceasta nu este deviată.
(6) Punctele de trecere periculoase pe toată lungimea căilor de comunicare ■iisbuie 
protejate cu panouri provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Căile de acces Itebuie 
să fie iluminate şi, la nevoie păzite.
(7) Atunci când lucrările afectează circulaţia publică, semnalizarea utilizării de; către 
public trebuie să fie conformă cu reglementările în materie. Aceasta se realizea::|i sub 
controlul serviciilor competente de către executant aceasta din urmă avâ jJ ca 
responsabilitate furnizare şi montarea de panouri şi dispozitive de semnalizare.
(8) Dacă execuţia lucrărilor presupune devierea circulaţiei, executantul este respons^'nl. în 
aceleaşi condiţii, de executarea şi întreţinerea semnalizării la extremităţile secţiunilor unde 
circulaţia este întreruptă şi a semnalizării drumurilor deviate.
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10. ObUgaţiile achizitorului
10.1 - La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autoriza 
avizele necesare execuţiei lucrărilor.
10.2 - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, d 
s-a convenit altfel, uimătoarele:
a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
b) suprafeţele de teren necesare pentm depozitare şi pentru organizarea de şantier: ■
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c) căile de acces rutier.
(2) Costurile pentru consumul de utilităţi precum şi cel al contoarelor sau al altor îţiaraie 
de măsurat se suportă de către executant.
103 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse in cel 
mult 5 zile de la notificarea executantului.
10.4 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricărei altor 
informaţii furnizate executantului precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1. în cazul în care, din vina sa, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească ] i timp 
obligaţiile asumate prin contract (potrivit art. 6.2 din contract), achizitoail are drept ţ de a 
calcula, iar executantul va plăti achizitorului, cu titlul de penalităţi (daune-ijii ;rese 
moratorii), o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârzie din 
valoarea lucrărilor executate cu întârziere, în tennen de 30 zile de la data comupicării 
penalităţilor datorate. Penalităţile vor fi calculate la valoarea stabilită, pentru fiecilre zi 
întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
11.2. în cazul în care achizitorul nu onorează facturile la data expirării pei toacei 
convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi (daune-interese moratiuii), o 
sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din plata neefectîată la 
termen, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
11.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin contract de către una dintre părţi, dă dloptul 
părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără punere în întârziere fără 
sesizarea instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-interese.
11.4. - în cazul în care executantul intră în procedură de insolvenţă, achizitorul are oipplul 
de a notifica administratorul judiciar/lichidatorul, în ternien de 3 luni de la desclill

rezilierea contractului de iLjîrări.
eioa

procedurii de insolvenţă, solicitându-i acestuia 
Administratorul judiciar/lichidatorul are obligaţia de a răspunde notificării în tennerl ile 30 
de zile de la data primirii notificării, în caz contrar conrractul se consideră demn ; it de 
drept. ;
11.5. - Penalităţile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate c.c |iform
prezentului contract. l\
11.6. - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzăiciare a 
obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în coi .. iţiile 
art. 11.1, 11.2, în completare, părţile datorează daune-interese în condiţiile droi;tului
comun.

A

11.7; In cazul în care oricare dintre părţi suferă un prejudiciu datorat neîndeff 
obligaţiilor principale contractuale (a achizitorului: de plată a lucrărilor, 
executantului: de realizare a lucrărilor contractate), debitorul va datora creditjlo 
obligaţiei, 100 % din valoarea obligaţiei principale neîndeplinite, reprezentând c 
interese compensatorii.

jiiirii 
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12. Garanţia de bună execuţie a contractului 
12.1 Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de maxim 5 (cinci) zile lucr jtoai*e 
de la data semnării contractului. Cuantumul garanţiei de bună execuţie a conţi: iltujui 
reprezintă 10% din preţul contractului, fără TVA. De regulă, garanţia de bună execii|ie se 

constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de 0 ihiltupe 
de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asîguTăriTÎ'n-conditHje liii, şi



devine anexă lă contract. în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mal 
de 5,000 lei, autoritatea contractantă are dreptul de a accepta constituirea garanţiei a(*ste:a 
prin depunerea la caserie a unor sume în numerar. în situaţia în care garanţia dc DULă 
execuţie se constituie printr■‘im instrument de garantare emis de o instituţie de cred:!, esre 
obligatoriu a se preciza în cuprinsul poliţei sau scrisoi-ii de garanţie că diminuarea yjodi 

acesteia, inclusiv la termen, se face doar cu acordul scris al achizitorului.
■ Prevederile, termenele şi clauzele prevăzute în poliţele de asigurare trebuie să tie în 

concordanţă cu prevederile contractului de lucrări şi cu prevederile HG 395/20 p, cu 
modificările şi completările ulterioare. Lipsa acestor precizări sau cuprindere£ unor 
precizări restrictive, va determina/constitui motiv de respingere a instrumentu 'ri ce 
garantare de către achizitor.
12.2 în situaţia în care garanţia de bună execuţie va fi constituită prin reţineri succesive din
facturile emise, prestatorul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia achizi ciraiii 
(Autorităţii Contractante) la Trezorerie. Suma iniţială care se depune de către contr ij:t&t3t, 
îiL contul astfel deschis, vă fi de 0,5% din preţul contractului fără TVA. Pe paic ju^jl 
îndeplinirii contractului achizitorul (Autoritatea Contractantă) urmează să alimenteze; ace st 
cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului, p:iJiă .a 
concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie. a
12.3 -(1) în situaţia în care părţile convin prelungirea teiTnenului de execuţie a IţErării 
contractate, precum şi pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră) executantul are obligaţia 

de a prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu durata Gorespun2â:oaje 
prelungirii termenului de execuţie, în 5 zile lucratoare de la data semnării de către îăr'i a 
actului adiţional de prelungire.

(2) Garanţia de buna execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării 
celei iniţiale pe perioada de prelungire a termenului de execuţie şi până la serriai'ea 
procesului verbal de recepţie finală.
12.4 - Achizitoml are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execi fie. in 
limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârzie m sau 
execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiter i unei 
pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notificî i icest 
lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
12.5 - (1) Achizitoml se obligă să restituie garanţia de bună execuţie, după cum urm î; ză:

> 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procdîjului 
verbal de recepţie la teniiinarea lucrărilor, daca nu a ridicat până la aceeg dara 
pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

> 30% din valoarea garanţei, la expirarea perioadei de garanţie a lucri.ribr 
executate, în termen de 5 zile de la data semnării procesului verbal de rceăpfie 
finală,

in unina unei solicitări scrise din partea executantului.
(2) Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentm părţi din iu::rare, 

dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.
12.6 - Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

13. începerea şi execuţia lucrărilor
13.1 - Executantul'are obligaţia de a începe lucrările după semnarea contractului de către
ambele părţi. ;
13.2 - Lucrările trebuie să se realizeze în termen de 2 luni de la data emiterii ordinhlii de 

începere lucrări.
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13:3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor si de a 
stabili Confomiitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Păi-ţile contractaii :e :ra 
obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor rj oşti ţi 
profesional pentru acest scop. • |
(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la ledul le 
muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndop fniriîa 
obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.
13.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţo. La*
solicitarea achizitorului, prestatorul se obligă să prezinte buletine de verificări/testli ale 
acestora. In căzui în care executantul nu prezintă aceste buletine de verificâri. i 
solicitate, sau cele prezentate nu sunt elocvente, achizitorul îşi rezei'vă dreptul de 
aceste verificări/ testări pe cheltuiala executantului, contravaloarea acestora urmâiliil a fi 
recuperată din valoarea lucrărilor executate. 1
(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necosa o 
pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Cestul probelor şi încercărilor, h plus v 
manopera aferentă acestora, revin executantului.
(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor'lucrfi: s m
materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materia t. e u 
sunt corespunzătoare calitativ sau că manoperă nu este în conformitate cu prev ^ er le 
contractului. în caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli. i
13.5 - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascuns î; fă'ă
aprobarea achizitorului. >
(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, cri de câte ori astfel de Ijorâri, 
inclusiv fundaţiile, sunt finalizate pentm a fi examinate şi măsurate.
(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare,'la dis iizi’la 
achizitorului, şi de a reface această parte sau păi*ţi de lucrare, dacă este cazul.
(4) în cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi s|ri f4st 
executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvel 
refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.
13.6. (1) Executantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitâţea [şi 
prevenirea accidentelor pe şantier. Această persoană trebuie să fie calificată pîţra o 
astfel de răspundere şi să aibă autoritatea de a emite dispoziţii şi de a lua măsurile m ccsa ‘e 
pentru prevenirea accidentelor.
(2) Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia de a sprijini acti.htatca 
persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspund e/ii jşi 
autorităţii sale.
(3) Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de i jimc
evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generalq sau 
produse'de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice u 
sau utilizate de către lucrătorii săi şi cei apai-ţinând societăţilor care desfaşOară ac.i 
pentru acesta (subcontractanţi), în confonuitate cu prevederile Legii securităţii şi sii; 
în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 310j 
aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută pe fiinhl 
desfăşurării contractului. ' i
(4) în cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente pericuk lise 'n 

activitatea desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta ăcciden uf de 
muncă/evenimentul, confonn prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspeclin-am! 

Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs;
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(5) Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securile ea şi 
facilităţile sociale ale persoanelor, confomi cerinţelor persoanei autorizate de achiziţii.

A, I
14. întârzierea şi sistarea lucrărilor i
A

1'4.1 - In cazul în care: |
i) volumul sau. natura lucrărilor neprevăzute; sau
ii) condiţiile climaterice excepţionale nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului ş: nu a 

survenit prin încălcarea contractului de către acesta;
îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea tennenului de execuţie a lucrărilo | ;ai a 
oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractul ii.

14.2. (1) Suspendarea execuţiei lucrărilor din motivul prevăzut la pct.ii al art. 1 
realizează la dispoziţia scrisă a achizitorului.
(2) Decalarea tenuenului contractual va fi calculată luând în considerare perioafia de 
suspendare, adăugându-se o durată suplimentară apreciată de comun acord e mt u 
reintrarea în ritmul normal.
14.3 - Fără a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 23.1, acesta are drept i ce a 
sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în te.i i:ieii.il 
prevăzut la art. 17.1; în acest caz va notifica, în scris, acest fapt achizitorului. ’

şe

15. Finalizarea lucrărilor
15.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi fi 'iilizat 
într-un teirnen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul cojiieiit, 
termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.
15.2 (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia :

a) de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de reişpţ s, 
solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie;

. b) de a elabora un set complet de înregistrări ale execuţiei lucrărilor "confor J e :xi 
execuţia", precizând amplasamentele, dimensiunije şi detaliile lucrărilor real 
executate. Aceste înregistrări vor fi păstrate pe şantier şi vor fi utilizate în :(::op.il 
recepţiei lucrărilor. Suplimentar, executantul are obligaţia de a pi4zen:a 
achizitorului planşe ale lucrărilor confonue cu execuţia, reprezentând lucrăr ie ai;a 
cum sunt executate, şi le va transmite după caz, pentru revizuire fptrrtit 
prevederilor contractului. !

c) lucrările nu vor fi considerate terminate în vederea efectuării recepţiei pîiia la 
primirea de către achizitor a tuturor documentelor precizate la pct. b),

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe ::ere3, 
achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de re':pţis. 
în cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi noLllcilie 

executantului, stabilindu-se şi termenele pentm remediere şi finalizare. După cons îitar;îa 
remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achi ?itor.il 
va convoca comisia de recepţie.
15.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractul li pr n 
corelarea^ prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementă l e 'n 
vigoare. în funcţie de constatările făcute, achizitorul are . dreptul de a aproba sai:|de a 

respinge recepţia. i
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d fizic15.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedei 
şi funcţional.

16. Perioada de garanţie acordată lucrărilor
16.1 - Perioada de garanţie este de 60 luni şi decui-ge de la data recepţiei la tern:iiiai‘sa 

lucrărilor şi până la recepţia finală a lucrării.
16.2 - (1) în perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei d£ e de 
achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a v ^:|iilci\ 
contracţiilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.ţf 

cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:
i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforiţ.e cu

prevederile contractului; sau i
ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea 

unei părţi a lucrărilor; sau
iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile 

explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.
(3) în cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind execu a;e de 
către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi pari za 
lucrări suplimentare.
16.3 - în cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 16.2, al:i: , (1), 
achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le e?|fcitts. 
Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la execută 
reţinute din sumele cuvenite acestuia.
16:4. Garanţia lucrărilor executate este de 60 luni de '.a data semnării procesului veilhl de 
recepţie la terminarea lucrărilor precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată d irsia 
de existenţă a construcţiei, pentru viciile stmcturii de rezistenţă rezultate din neresp^ ctarea 
normelor de execuţie.

I, pe
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17. Modalităţi de plată
17.1 - Achizitoiul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 30 lid zile 
de la comunicarea facturii de către acesta. Facturile se vor emite în baza situaţilor de 
lucrări confiimate la plată de către reprezentantul achizitorului, după executarea lucr iilor.
17.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit la art. 17.1 din co I ract, 
atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua litnTjl 
execuţiei şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător sili ei de 
efectuare a plăţii. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va i -elua 
executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.
17.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, în cuantum 
din valoarea contractului, dacă acesta solicită, numai contra unei scrisori de garai i|; 
retumare a avansului, conform Hotărârii nr, 264/2003. Potrivit art. 6 alin. (l) dn HG 
264/2003, la efectuarea plăţilor pentm lucrările executate, avansurile acordate v 31- fi 
deduse integral din sumele datorate. Nu se admit plăţi efective decât după dedii ler^ia 
integrală a avansului. Avansul acordat va fi recuperat integral până la sfjii şltul 
anului bugetar şi în situaţia în care, până la sfârşitul anului bugetar nt 1 sunt 

executate lucrări a căror valoare să acopere avansul acordat se va uzita de seri: oarea 
de garanţie de returnare a avansului.
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(2) Garanţia privind retumarea avansului se va constitui ir. cuantumul sumei

cu valabilitate până la data îndeplinirii integrale a obligaţiilor contractual;avans,
derivă din acordarea avansului. .
(3) Achizitorul poate solicita prelungirea valabilităţii garanţiei pentru retumarea âvlibubi 

în cazul în care se prelungeşte durata contractului.
(4) Achizitorul se obligă să restituie garanţia pentru retumarea avansului h 
îndeplinirii integrale a obligaţiilor contractuale care derivă din acordarea avansului.
17.4 - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenoru jii), .a 
valoarea lucrărilor executate confomi contractului şi în cel mai scurt timp posibil.
Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări pro\ 
întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de 
provizorii achizitoml va putea face scăzăminte pentru sei*vicii făcute executant J 
convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care eh 
prevăzute în contract sau ca umiare a unor prevederi legale.
(2) Situaţiile de plată se depun de către executant în 2 exemplare; acestea se confiiiiâ în 
termen de 5 zile lucrătoare de la primirea lor.
(3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare dar nu influen eazâ 
responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, du aătre 
achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.
17;5 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situau ei de 
plată definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motiv i dau, 
în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea luci-ărilor care nu sunt în litiî iu va 
fi plătită imediat. i j
17.6 - Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie iînală 
nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confinnă că lucrările au fost exfi 
conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale 
expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului, 
lucrările executate, nu va fi condiţionată de eliberarea procesului verbal de recepţie fi|ja‘.L
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18. Ajustarea preţului contractului
18.1 - Pentm lucrările executate, plăţile datorate ce achizitor executantului suri cele 
declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
18.2 - Preţul lucrărilor este cel din oferta/propunere financiară, dacă nu se modifici pr.n
act adiţional. :
18.3 -Ajustarea preţului contractului este posibilă numai în cazul în care au loc mociîcătti 
legislative sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care j'u ca 
obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale al caro n efect 
se reflecta în creşterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat ]:refjl 
contractului.

■

19. Asigurări
19.1 - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărior, o
asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrările executate, 
utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul pr ipriu 

şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze luci ările 
precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice 
(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare autorizată. Contravaloarea 
primelor de asigurare va fi suportată de către executant 1
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(3) Agenţia de asigurare trebuie să asigure lucrările, echipamentele, materia 
documentele executantului pentru o valoare cel puţin egală cu costul total de re 
ihciusiv costurile de demolare, de înlăturare a dărâmăturilor, onorarii şi profit, /jî 
asigurare trebuie să fie în vigoare de la data începerii lucrărilor până la data e 
Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. Agenţia de asigurare va ii: 
această asigurare pentru a ftimiza acoperire până la data emiterii.
Procesului verbal de recepţie finală, pentru pierderi sau daune pentru care executaniyi este 
responsabil şi care sunt generate de o cauză apăiută înainte de emiterea Procesului rerfcal 
de recepţie la temiinarea lucrărilor, precum şi pentiu pierderi sau daune cauzîle ie 
executant în cursul oricăror altor operaţiuni.
(4) Agenţia de asigurare va asigura utilajele executantului pentru o valoare cel puţii . egală 
cu valoarea totală de înlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe şantier. Pentru fiecare I; intre 
utilajele executantului, asigurarea trebuie să fie în vigoare pe perioada transpoi1ul|.j spre 
şantier şi până în momentul în care utilajul nu mai este necesar ca utilaj executantulu
(5) Executantul va încheia şi va menţine asigurarea împotriva responsabilităţii Hbi'-tru 
reclamaţii, daune, pierderi şi cheltuieli (inclusiv taxe şi cheltuieli legale) care deciig d.n 
vătămări corporale, îmbolnăviri, maladii sau decesul oricărei persoane angajate d* către

ya fi 
ca la

execuţia lucrărilor. Achizitoml vor fi de asemenea despăgubiţi potrivit prevederilor iHblitsi 
de asigurare, cu excepţia faptului că această poliţă poate exclude pierderi şi reclan iiţi. în 
măsura în care acestea decurg dintr-un act sau dintr-o neglijenţă a achizitorului a 
personalului achizitorului. Pentru angajaţii unui subcontractant, asigurarea pcr;e fi 
încheiată de către subcontractant, dar executantul va fi cel responsabil pentm respcsiijta.i-sa 
prezentei clauze.
(6) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, riof ţa 
său poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). :
(7) Executantul are obligaţia de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat as jşurtri 
pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să p ‘kirJe 

achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor c irerie 
(actualizate).
19.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compmsatii 
plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adu? uriji 
muncitor sau altei persoane angajate de executant. '

-

i

^ executant sau oricărui alt membru al personalului executantului. Asigurarea 
menţinută în vigoare şi efectivitate pe toată durata în care acest personal va pârtii:

20. Amendamente
20.1 - (l) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a c 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
(2) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, p 
adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.

i
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21. Subcontractanţi
21.1 r Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desenii: iiţi. în 
aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
21.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezen:a la încheierea contractului, ' 
contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
21.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul î ^ 
îndeplineşte contractul.
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(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în oue 
îndeplineşte partea sa din contract.
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă ace.; a ru 
îşi îndeplinesc partea lor din contract.
21.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta rii şi a 
îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica reţ jl 
contractului şi va fi notificată achizitorului.
21.5 - Executantul arc dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata exe;ată ii 
contractului de lucrări, cu respectarea prevederilor art. 21S, alin. (3), (4) şi (5) din l.eg::a 

98/2016.
22. Cesiunea

22.1 - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garan; 
orice alte obligaţii asumate prin contract.
22.2 - Executantul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contraprestaţia I 
executate în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
22.3 - Solicitările de plată către tei'ţi pot fi onorate numai după operarea unei cesi 
respectarea dispoziţiilor articolului 22.2.

ă său

tr.a' 11

ni du

23. Forţa majoră
23.1 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asims.e 
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
232 - îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majo dar 
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
23.3 - Partea contractantă care invoca forţa majoră are ooligaţia de a notifica ceh la ;e 
părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi i m a 
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
23.4 - Dacă foi*ţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai rr ixe de 
6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin c ■ ept a 
prezentului contract, fără ca vreuna din păifi să poată pretinde celeilalte daune-interepi.

/N

24. încetarea contractului
24.1 - Contractul de lucrări produce efecte până la data încheierii procesului ver|; 
recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei de bună execuţie. I
24.2 - Contractul de lucrări şe reziliază de plin drept, iară punere în întârziere i 
sesizarea instanţei de judecată, în cazul neîndeplinirii, de către una dintre pp 
obligaţiilor contractuale.
24.3 - Contractul de lucrări poate înceta prin denunţare unilaterală de către aulri 
contractantă, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au pi 
prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea cEi 
contractuale în aşa măsură, încât, îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului l
A

In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare 1 
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
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25. Soluţionarea litigiilor
25.T - Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale aiiiabi a, 
prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în caâujl s u 

în legătură cu îndeplinirea contractului. ’
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25.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitoral şi executai;ijjil lu 
ă rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solk ta careuşesc sa

disputa să se soluţioneze, de către instanţele judecătoreşti competente.

26. Limba care guvernează contractul
26.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

' 27. Comunicări
27.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului co:
trebuie să fie transmisă în scris. |
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât m momentul transmiterii câl 
momentul primirii.
27.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu cn 
confirmării în scris a primirii comunicării.

:raGt ?
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28. Legea aplicabilă contractului 
28.1 - Contractul va fi interpretat conforai legilor din România.

29. Dispoziţii finale
29.1 Prezentul contract a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din care 
exemplare pentm achizitor şi un exemplar pentru executant.
29.2. Persoana desemnată de achizitor, responsabilă cu urmărirea derulării contra 
este Adriana Oros, consilier Achiziţii publice în cadrul Direcţiei tehnice - Se 
investiţii, achiziţii publice, a Municipiului Zalău .

loLă

^uiui,
iciul

Achizitor,
MUNICIPIUL ZALĂU

PRIMAR, 
IONEL CIUNT

Executant,
S.C PAULO-GEPA CONSTRUCT RX

Administrator, 
PAUL -GEORGE AVRAM

DIREpi^ 
ecdMARlAN

DIRECTdlR TEHNIC, 
ing. DĂNUŢ CUREA

9 5
ili ocn'sil,

■ Adr d a Onis 
DT-SIAIVAfUo^rîx

SERVICIUL JURIDIC
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MUNICIPIUL ZALAU
PRIMAR

450D,16 - Zalâu, Plata luliu Maniu nr,3. Judeţul Sâiaj 
Telefon: (40y260;610550 
http://wvvw.za1âusj .ro

Fax.(40)260.681869 
e-fnâil: prifrjafia@zalausj.ro

ACT ADIŢIONAL NR. 7 LA CONTRACTUL DE LUCRĂRI 
Nr. 30431 din 14.05.2019

îneheiat azi înregistrat la Primâria municipiului Zalău cu m.B'%9.^ .. între
Autoritatea contractantă: MUNICIPIUL ZALĂU, P-ţa I. Maniu, nr. 3, telefon: 0260/610550; 
fax: 0260/661869, cod fiscal 4291786, cont nr. R019 TREZ 24A6 5500 0580 lOlX, cont nr. 
R035 TREZ 24A6 5500 0580 102X, cont m-. R051 TREZ 24A6 5500 0580 103X, deschise la 
Trezoreria Zalău, reprezentat prin Ionel Ciunt - Primar, Marina-Bianca Fazacaş - Secretar 
general şi ec. Mariana Cuibuş - Director economic în calitate de achizitor,

şi
Executant: S.C, CLIO S.R.L., Str. Fabricii nr. 10, loc. Zalău, jud. Sălaj fax 0260-619819 e- 
mail office@cliogrouD.ro număr de înmati-iculare J31/297/1998 cod fiscal RO 11132821 nr. 
cont R067 TREZ 5615 069X XXOO 1272 deschis la Trezoreria Zalău, reprezentată prin ing. 
Florian Hodiş, administrator, în calitate de executant.

a intervenit prezentul act adiţional, încheiat în baza Dispoziţiei de şantier nr. 6 din 
02.12.2020, înregistrată la Primăria municipiului Zalău cu nr. 72693 din 30.12.2020 şi a 
Referatului Direcţiei tehnice, Serviciul investiţii, achiziţii publice nr. 4741 din 25.01.2021.

Art. 1. Se majorează preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, prevăzut la art. 5.1 
din contract, de la 4.561.394,19 lei cu TVA, din care TVA 728.289,83 lei, la 4.650.207,25 lei cu 
TVA, din care TVA 742.470,07 lei. Majorarea este în cuantum de 88.813,06 lei cu TVA, din 
care TVA 14.180,24 lei şi reprezintă contravaloarea lucrărilor suplimentare necesare pentru 
finalizarea lucrării, detaliate în Referatul nr. 4741 din 25.01.2021.

Art. 2. Celelalte articole din contract rămân nemodificate.
Art. 3. Prezentul Act adiţional face parte integrantă din Contractul de lucrări nr. 30431 

din 14.05.2019 şi s-a întocmit în 3 exemplare din cai'e 2 exemplare pentru achizitor şi 1 
exemplar pentru executant.

Achizitorf 
Municipiul

V,

Executant,
S.G. Clio S.R.L. Zalău

PRIM^P^

Secretan;;graeral, ^ 
Marîna-Bf^50>izacaŞ'- -'rij ^

ononiica.^,.^^ ,^
Şef Serviciu finan^ar contabilitate^bugeţ, J1 

ec. Margareta Pău|an ^ ^
ika^^^iehnică 

uTi^îOnitorizare

Prim ar/ 
Ionel Ciu^s

Administrator, 
ing. Florian Hodiş

1}
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\\Direcţia

j
}

Şef Semi 
servicii comunftarj 

ing. Rgu
^ utilităţi publice, 
aGiurte

întocmit: ing, Anca Micle Todcrcan 
DT/SIAP/AP/AMT/3CX

/Serviciul Juridic,

http://wvvw.za1%c3%a2usj
mailto:prifrjafia@zalausj.ro
mailto:office@cliogrouD.ro


MUNICIPIUL. ZALĂU 
PRIMAR

■asooie - Zalâu. Plata luiiu Maniu hr.3. Judeţul Sălaj 
Telefon: <40)260.610550 Fax.(40)260.661 869
http://www.zalăusj.ro errhall: prlmaria@zaiausJ,ro

ACT ADIŢIONAL NR. 2 LA CONTRACTUL DE SERVICII 
Nr. 32670 din 23.05.2019

încheiat azi 9^01902^ şi înregistrat la Primăria municipiului Zalău cu nr. 6£>%D 
Autoritatea contractantă: MUNICIPIUL ZALĂU, P-ţa 1. Maniu, nr. 3, telefon: 0260/610550; 
fax: 0260/661,869, cod fiscal 4291786, cont nr. R019 TREZ 24A6 5500 0580 lOlX, cont nr. 
R035 TREZ 24A6 5500 0580 102X, cont nr. R051 TREZ 24A6 5500 0580 103X, deschise la 
Trezoreria Zalău, reprezentat prin Ionel Ciunt - Primar, Marina-Bianca Fazacaş - Secretar 
general şi ec. Mariana Cuibuş - Director economic în calitate de achizitor,

şi
Prestator: S.C. PRESTCO S.R.L. Zalău, eu sediul în localitatea Zalau, str. Gh. Sincai, nr. 2, 
jud. Salaj, telefon 0736372237, e-mail: prestcosrl@gmail.com, cod fiscal RO14970156, nr, cont 
trezorerie R095 TREZ 5615 069 XXX 004260, cont garanţie de bună execuţie nr. R093 TREZ 
5615 3010 1003 584X, deschis la Trezoreria Zalău, reprezentat prin ing. Cristian Mihai 
Florian, administrator, în calitate de prestator.

a intervenit prezentul act adiţional, încheiat în baza Referatului Direcţiei tehnice. 
Serviciul investiţii, achiziţii publice nr. 4741 din 25.01.2021.

Art.l Se majorează preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, prevăzut la art. 5.1 
din contract, de la 51.999,90 Iei cu TVA, din care TVA 8.302,51 Iei, la 53.012,37 Iei cu TVA, 
din care TVA 8.464,16 Iei. Majorarea este în cuantum de, 1.012,47 Iei cu TVA, din care TVA 
161,65 lei şi reprezintă Un pfOcent de 1,14% din valoarea, eu care sC majorează Contractul de 
lucrări nr. 30431 din 14.05.2019.

Art.2 Celelalte articole din contract rămân nernodificaţe.
Art.3 Prezentul Act adiţional face parte integrantă din Contractul de servicii nr. 32670 

din 23.05.2019 şi s-a întocmit în 3 exemplare din care 2 exemplare pentru achizitor şi 1 
exemplar pentru prestator.

Achizitor,
Municipiul Zallă

Primar, ^
Ionel Ciunt

, între

Prestator,
S.C. Prestco S.R.L. Zalău

Administrator, 
ing. Cristian Mihai Florian

2

4
Secretar gep:^al, 

Marina-Bia^i^Fazacaş ^ —V—•

DireCtj^conomicâ V\r •
Şef Serviciu finatraar contabilifâîe,.!)^'^^''^

A

ec. ^argareta^ijan /

Direcm 
Şef Servidu 

servicii Gomunitan

jehnică 
^litorizare 
1^utilit^i publice,

ing. Rddîca Ciurte

întocmit; ing. Anca Miele Todercan 
Dt/SlAP/AP/AM‘W3ex

Serviciul j uridic.

http://www.zal%c4%83usj.ro
mailto:prestcosrl@gmail.com

