
PROIECT
Contract de achizifie publicl de lucriri

Nr.

l. Pdrlile contractunte:
- MUNICIPIUL SIGHI$OARA, cu sediul in str. Muzeului, nr.7, tel.: 0265111280, fax :

026571t264, codul fiscal : 5669309, reprezentat prin Ovidiu-Dumitru Maldncrdvean - primar, care
potrivit dispoziliilor legale exercit6 de drept atribu{iile primarului, in calitate de achizitor, qt

...denumirea operatorului economic adresa
telefor"r/fax numdr de

inregistrare
(trezorerie)

la O. R.C. codul fiscal ................. cont
reprezentatd prin

(denumirea conducatorului).
funclia....... in calitate de executant.

2. Delinttii
2.1 - ln prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract -prezentul contract qi toate anexele sale;
b. achizitor Si executanl - p[(ile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. prelul contractulzi - pretul plAtibil executantului de cdtre achizitor. in baza contractului, pentru
indeplinirea integrald Ei corespunzdtoare a tuturor obligaliilor sale, asumate prin contract;
d. amplasamentul lucrdrii - locul unde executantul executi lucrarea;
e. fo4a majord - reprezinti o imprejurare de origine externS, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibil6 qi inevitabil5, care se afld in afara controlului oricdrei pirfi, care nu se daloreazd,
greEelii sau vinei acestora, qi care face imposibild executarea qi, respectiv, indeplinirea contractului:
sunt considerate asemenea evenimente: rdzboaie, revolutii, incendii, inundalii sau orice alte
catastrof-e naturale, restric{ii apdrute ca urrnare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustivS, ci enunfiativd; nu este considerat fo46 majord un eveniment asemenea celor de mai sus
care, tEr[ a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obliga{iilor
uneia din parfi;
t. zi - zi calendaristicd: an - 365 z1le.

3. Interpretare
3.1- In prezentul contract, cu exceplia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include fbrma de plural qi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2- Termenul "zi"sau "zlle" sau orice referire la zlle reprezintd zile calendaristice, dacd nu se

specificd in mod diferit.

4. Obiectul Si prelul contractului
4.1- Executantul se oblig6 s[ execute, in perioada convenitd qi in confbrmitate cu obligafiile
asumate prin prezentul contract qi documentele acestuia,,Lucrdri de reparalii ;i zugraveli la sediul
politiei locale a Municipiului Sighisoara " (CPV : 45453000-7 lucrdri de reparalii generale ;i
de renovare).
4.2' Achizitorul se obliga sd pldteascd executantului prelul convenit pentru indeplinirea contractului
de lucrdri.
4.3- Prelul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv prelul lucrdrilor executate, plAtibil
executantului de cdtre achizitor, este de ............ lei, din care T.V.A. repre2int6.................. lei.



5. Durata contractului
5.1 - Executantul se obliga sd execute lucrdrile in termen de ............ de zile de la data inceperii
executirii contractului.
5.2- Contractul intrd in vigoare la data incheierii lui gi inceteazd, sd, produci efecte la data recepfiei
finale a lucrdrilor.

6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt:

a) referatul de necesitate PL nr.2755127.11.2017, tntocmit de achizitor;
bS oferta tehnicd si o-fertaJinanciard ;
c) caietul de sarcini, PL nr. 2707124.1l.20l7,tntocmit de achizitor;
d) detaliu cumparare directd nr. DA publicat tn S.E.A.P.
e) garantia de bund execulie ,'

fl alte documente pe care pdr{ile inleleg sd le considere ca /dciind parte integrantd din
prezentul {:ontract.

7. Executarea contractului
7.1 - Executarea contractului incepe la data menfionatd in ordinul de incepere a lucrdrilor, care va fi
emis de achizitor dupd predarea amplasamentului qi constituirea garantiei de bund execufie de cdtre
executant.
7.2. - Executantul se obligd sd execute lucrSrile in termen de ............... de zile de la data menlionatd
in ordinul de incepere al lucrdrilor, cu exceplia perioadelor in care din motive obiective, temeinic
justificate, achizitorul emite ordin de sistare al lucririlor.

8. Protecliu patrimoniului cultural nalional
8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucr[rii sunt considerate, in rela]iile dintre pd(i, ca fiind
proprietatea absolutd a achizitorului.
8.2 - Executantul are obliga{ia de a lua toate precauliile necesare pentru ca muncitorii sdi sau oricare
alte persoane sd nu indepdrteze sau sd deterioreze obiectele prevdzute la clauza 8.1, iar imediat dupd
descoperirea qi inainte de indepdrtarea lor, de a inqtiinla achtzitorul despre aceastd descoperire gi de
a indeplini dispoziliile primite de la achizitor privind indep6rtarea acestora. Dacd din cauza unor
astfel de dispozilii executantul suferd intdrzieri qi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin
consultare, par{ile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de execulie la care executantul are dreptul;
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adluga la preful contractului.

8.3 - Achizitorul are obligatia, de indat6 ce a luat la cunoqtinld despre descoperirea obiectelor
prevd.zute la clauza 8.1, de a inqtiinfa in acest sens organele de polilie qi comisia monumentelor
istorice.

9. Obliguliile principale ale executantului
9.1 - Executantul se obligi sd execute qi sd finalizeze lucrdrile in conformitate cu obligafiile asumate
prin prezentul contract.
9.2 - (l) Executantul are obligafia de a executa gi finaliza lucrdrile, precum gi de a remedia viciile
ascunse, cu atenlia gi promptitudinea cuvenitd. in concordanld cu obligaliile asumate prin contract.
(2) Executantul are obligalia de a supraveghea lucrf,rile, de a asiguraforla de muncf,, materialele"
instalafiile, echipamentele qi toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie deflnitive cerute de



gi pentru contract, in m5sura in care necesitatea asigurdrii acestora este previzutd in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.
9.3 - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea qi siguranfa tuturor
operaliunilor executate pe qantier, precum qi pentru procedeele de execufie utilizate, cu respectarea
prevederilor qi a reglementdrilor legii privind calitatea in construclii.
(2) Un exemplar din documentalia predatd de citre achizitor executantului va fi finut de acesta in
vederea consultdrii de catre Inspectoratul de Stat in Construcfii, precum gi de cdtre persoane
autorizate de achizitor, la cererea acestora.
(3) Executantul nu va fi rdspunzdtor pentru proiectul qi caietele de sarcini care nu au fost intocmite
de el.
(4) Executantul are obligalia de a pune la dispozilia achizitorului, la termenele precizate in anexele
contractului, caietele de mdsurdtori (ataqamentele) gi, dupd caz, in situatiile convenite, desenele,
calculele, veriflc[rile calculelor qi orice alte documente pe care executantul trebuie sa le
intocmeascd sau care sunt cerute de achizitor.
9.4 - (1) Executantul are obligalia de a respecta qi executa dispoziliile achizitorului in orice
problemd, men{ionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. in cazul in care executantul
considerd cd dispoziliile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica
obiecfii, in scris, flrd ca obiecliile respective sd il absolve de obligafia de a executa dispoziliile
primite, cu exceplia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.
(2) In cazul in care respectarea gi executarea dispoziliilor prevdzute la alin.(l) determind dificultali
in executie care genereazd costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala
achizitorului.
9.5 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corect6 a lucrdrilor fa[a de reperele date de
achizitor, precum qi de furutizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor. dispozitivelor gi

resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitalii respective.
(2) in cazul in care, pe parcursul executiei lucrdrilor, survine o eroare in pozilia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricdrei p54i a lucrdrilor, executantul are obliga{ia de a rectifica
eroarea constatatd, pe cheltuiala sa, cu excepfia situaliei in care eroarea respectivd este rezultatul
datelor incorecte furnizate, in scris. de c[tre proiectant. Pentru verificarea traslrii de cdtre
proiectant, executantul are obligalia de a proteja qi pistra cu grijd toate reperele, bornele sau alte
obiecte folosite la trasarea lucrdrilor.
9.6 - Pe parcursul execu{iei lucrdrilor qi remedierii viciilor ascunse, executantul are obliga{ia:

i) de a lua toate mdsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cdror prezen[d, pe qantier
este autorizatd Ei de a mentine qantierul (atAt timp cdt acesta este sub controlul sdu) qi lucrdrile (atdt
timp cAt acestea nu sunt ftnalizate gi ocupate de cdtre achizitor) in starea de ordine necesard evitdrii
oricdrui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura qi de a intreJine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecfie,
ingrf,dire, alarmd, qi pazd., cdnd qi unde sunt necesare sau au fost solicitate de cdtre achizitor sau de
cdtre alte autoritdfi competente, in scopul protejarii lucrdrilor sau al asigur[rii confortului
riveranilor;

iii) de a lua toate mdsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe gi in afara
qantierului qi pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor, proprietdlilor publice
sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alli tactori generati de metodele sale de lucru.
9.7 - Executantul este responsabil pentru menlinerea in bun[ stare a lucrdrilor, materialelor,
echipamentelor qi instalafiilor care urmeazd a fi puse in oper6, de la data primirii ordinului de
incepere a lucrlrii pAnE la data semndrii procesului-verbal de receplie a lucrdrii.
9.8 - (1) Pe parcursul executiei lucrdrilor qi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaJia"
in mdsura permisi de respectarea prevederilor contractului, de a nu stdnjeni inutil sau in mod
abuziv:



a) confortul riveranilor; sau
b) caile de acces, prin folosirea qi ocuparea drumurilor qi cdilor publice sau private care

deservesc proprietdfile aflate in posesia achizitorului sau a oricdrei alte persoane.
(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclama{iilor, actiunilor in justifie.
daunelor-interese, costurilor, taxelor gi cheltuielilor, indif'erent de natura lor, rezultAnd din sau in
legiturd cu obliga{ia prevdzutd la alin.(l ). pentru care responsabilitatea revine executantului.
9.9 - ( I ) Executantul are obligalia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunicd
cu sau sunt pe traseul gantierului gi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de cdtre
traficul propriu sau al oricdruia dintre subcontractanfii sai; executantul va selecta traseele. va alege
9i va folosi vehiculele, va limita gi repartiza incdrcdturile, in aqa fel incdt traficul suplimenta, .. uu
rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaliilor sau altora
asemenea, de pe qi pe qantier, sd fie limitat, in mdsura in care este posibil, astf'el incfit sd nu producd
deteriordri sau distrugeri ale drumurilor qi podurilor respective.
(2) in cazul in care se produc deteriordri sau distrugeri ale oricdrui pod sau drum care comunici cu
sau care se atld' pe traseul qantierului, datoritd transportului materialelor, echipamentelor,
instalaliilor sau altora asemenea, executantul are obliga{ia de a despdgubi achizitorul impotriva
tuturor reclamafiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
(3) Cu exceplia unor clauze contrare prevdzute in contract, executantul este responsabil qi va pliti
consolidarea, modificarea sau imbundtdjirea, in scopul facilitdrii transporlului materialelor.
echipamentelor, instalaliilor sau altora asemenea, a oricdror drumuri sau poduri care comunicd cu
sau care se afl6 pe traseul qantierului.
9.10 - (1) Pe parcursul execuliei lucr[rii, executantul are obliga]ia:

i) de a evita, pe cAt posibil, acumularea de obstacole inutile pe qantier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
iii) de a aduna gi indepdrta de pe gantier ddrdmdturile, molozul sau lucrdrile provizorii de
orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a re{ine pe qantier, pAnd la sfhrgitul perioadei de garanlie, numai acele
materiale, echipamente, instalalii sau lucriri provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii
obligaliilor sale in perioada de garanlie.
9.17 - Executantul rdspunde, potrivit obligaliilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei,
ivite intr-un interval de 2 (doi) ani de la recepfia lucrdrii qi. dup[ implinirea acestui termen, pe toata
durata de existent6 a construcliei, pentru viciile structurii de rezistenfd, ca urmare a nerespectdrii
proiectelor qi detaliilor de execu{ie aferente execu}iei lucr6rii.
9.12 - Executantul se obligd sd despdgubeascd achizitorul impotriva oriclror:

i) reclama{ii qi ac{iuni in justilie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele,
materialele, instalaliile sau utilajele folosite pentru sau in legdturi cu execulia lucr6rilor
sau incorporate in acestea; gi
ii) daune-interese, costuri, taxe qi cheltuieli de orice naturl aferente, cu exceptia situaliei
in care o astfel de incilcare rezultd din respectarea proiectului sau caietului de sarcini
intocmit de cdtre achizitor.

1 0. Obligaliile achizitorul ui
10.1 - Achizitorul se obliga sd pldteascd executantului pretul convenit pentru execu{ia qi finalizarea
lucrdrii.
70.2 -La inceperea lucrdrilor achizitorul are obligalia de a obline toate autorizallile qi avizele
necesare execu{iei lucrdrilor.
10.3 - (1) Achizitorul are obligalia de a pune la dispozilia executantului, fErd platd, dacd nu s-a
convenit altfel. urmdtoarele :



a) amplasamentul lucrdrii, liber de orice sarcind;
b) suprafelele de teren necesare pentru depozitare gi pentru organizareade qantier;c) cdile de acces rutier qi racordurile de cale feratd;
d) racordurile pentru utilitafi (apd, EZZ, energie, canalizare etc.). p;nd la limita
amplasamentului qantierului.

(2) Costurile racordurilor pentru utilitafl ( api, gaz, energie, canalizare, etc), avizele de racordare
precum qi cel al contoarelor sau al altor aparate de mf,surat se suportd de executant.
(3) Costurile pentru consumul de utilitdti ( apd, gur. 

"n 
rgie, canalizare, etc) se suporld de

executant.
70'4 - Achizitorul are obligatia de a examina gi mdsura lucrdrile care devin ascunse in cel mult o zi
lucrdtoare de la notificarea executantului.
10'5 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor qi a oric6ror alte infbrmatii
furnizate executantului, precum qi pentru dispoziliile qi livrdrile sale.

t_l_. Saycliuni pentru netndeplinirea culpabitd o obligaliilor
11'1- In cazul in care, din vina sa exclusivd, executantul nu reuqeqte sd-gi execute obligafiile
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce, ca penalitali, o sumr echivalentdcu o cotd de 0,1Yo din prelul obliga{iilor neindeplinite sau indeplinite ,..o."rprrzdtor. pentru
fiecare zi de intatrziere, pan6 la indeprinirea ef-ectivd a acestora.
71"2' in cazul in care achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 30 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a pl6ti, ca penalit6li, o sumd echivalentd cu o cotd
de 0,1 oh din plata neeflectuatS. pentru fiecare zi d,e intdrziere, p6n6 la data efbctudrii pla{ii.
11'3- Nerespectarea obliga{iilor asumate prin prezentul contract de citre una dintre pdr(i, in mod
culpabil, dd dreptul pitfili lezate de a considera contractul reziliat de drept qi de a pretinde plata de
daune-interese.
11'4- Achizitorul iqi rezervd dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisd
adresatd executantului, fErd nici o compensafie. dacd acesta din urmd dd faliment, cu condi [ia ca
aceastd denun{are sd nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la ac}iune sau despagubire pentru
executant' In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata coresp unzdtoare pentru
parrea din contract indeplinitd p6nd la d,atadenun{arii unilaterale a contractului.

12. Garanlia de bund execulie a contractului
12'1- Executantul se obligd sd constituie garan{ia de bund execufie a contractului, in cuantum de

lei, reprezentand r0 oh din pre(ur contracturui, frrr r.v.A., prin :
- Refineri succesive din sumele datorate pentru facturi pa(iale; in acest scop executantul se obligd
sd deschidS la Trezoreria Statului din cadrul organului fi-scal competent in administrarea acestuia, in
termen de 5 zile lucrdtoare de la data incheierii contractului, un cont de disponibil distinct ladispozilia achizitorului, in care va depune o sumd iniliala reprezentand 0,5 % din preful
contractului;
Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul urme aza sd alimenteze acest cont de disponibilprin relineri succesive din sumele datorate qi cuvenite executantului pAnd la concurenla sumei
stabilitd drept garanfie.
12'2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenfii asupra garan{iei de bun6 execu}ie, in limitaprejudiciului creat, dacd executantul nu iqi executd, executd cu intArziere sau executi
necorespunzdtor obliga{iile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenfii asupra
garan{iei de bund executie, achizitorul are obliga}ia de a notifica acest lucru executantului, preciz6nd
totodatS obligafiile care nu au fost respectate.
12.4 - Achizitorul se obligi s5 restituie garanfia de bund executie dupi cum urmeazd:



a) 70% din valoarea garan[iei, ?n termen de l4 zile de la data incheierii procesului-verbal de recep{ie
la terminarea lucrdrilor, dac6 nu a ridicat pdnd la acea datd pretenlii asupra ei, iar riscul pentru ulcii
ascunse este minim;
b) restul de 30o/o din valoarea garanliei, la expirarea perioadei de garanfie a lucr6rilor executate, pe
baza procesului-verbal de recepfie finald.
12.5 - Garan{ia lucrdrilor este distinctd de garantia de buni execu}ie a contractului.

13. inceperea Si execuliu lucrdrilor
13'1 - (1) Executantul are obligafia de a incepe lucrlrile la data prevlzutl in ordinul de
incepere a acestora, care va fi emis de achizitor dupi predarea amplasamentului qi
constituirea garan(iei de buni execu{ie de citre executant.
(2) Executantul trebuie sd notifice Inspectoratului de Stat in Construcfii data inceperii efective a
lucrdrilor.
l3'2 - (1) Lucr5rile trebuie sd se deruleze confbrm graficului general de execu{ie qi s6 fie terminate
la data stabilitd.
(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupd semnarea contractului, graficul de
execulie de detaliu, alcdtuit in ordinea tehnologicl de execulie. in cazul in care, dupa opinia
achizitorului, pe parcurs, desfEqurarea lucrdrilor nu concordd cu graficul general de execuiie a
lucr5rilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea termindrii
lucririlor la data prevdzutd in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant de niciuna dintre
indatoririle asumate prin contract.
(3) in cazul in care executantul intArzie inceperea lucrdrilor, terminarea preg6tirilor sau dac6 nu iqi
indeplineqte indatoririle prevSzute la pct. 9.2 alin. (2), achizitorul este indreptd{it s6-i fixeze
executantului un termen p6nd la care activitatea si intre in normal gi sa il avertlzeze cd, in cazul
neconfbrmarii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.
i3'3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfrqurarea executiei lucrdrilor qi de a stabili
conformitatea lor cu specifica{iile din anexele la contract. Pa(ile contractante au obliga}ia de a
notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentanlilor lor atestali profesional pentru acest scop,
9i anume responsabilul tehnic cu execu{ia din partea executantului qidirigintele de qantier sau, dac6
este cazul, altd persoand" fizicd. sau juridicd atestatd potrivit legii, din partei achizitorului.
(2) Executantul are obliga(ia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munc6,
in ateliere, depozite qi oriunde iqi desfdqoard activitdtile legate de indeplinirea obligaliilor asumare
prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrdrilor ascunse.
73.4 - (l) Materialele trebuie sE fie de calitatea prevdzutd in documenta{ia de execu{ie; verificdrile gi
testdrile materialelor folosite la execu{ia lucrdrilor, precum qi condiliile de trecere a recep}iei
provizorii qi a recep{iei finale (calitative) sunt descrise in anexa./anexele la contract.
(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele qi materialele necesare pentru
verif-tcarea, mdsurarea qi testarea lucrdrilor. Costul probelor qi incercdrilor, inclusi' manopera
aferentd acestora, revin executantului.
(3) Probele neprevizute qi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrdri sau materiale puse
in operl vor fi suportate de executant dacd se dovedeqte cd materialele nu srmt corespunzdtoare
calitativ sau cd manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in ciz contrar.
achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
13.5 - (1) Executantul are obligalia de a nu acoperi lucrdrile care devin
achizitorului.

ascunse, fiar[ aprobarea

(2) Executantul are obligalia de a notifica achizitorului, ori de cdte ori asttbl de lucrdri, inclusiv
fundaliile, sunt finalizate, pentru a fi examinate gi mdsurate.
(3) Executantul are obligafia de a dezveli orice pafie sau par{i de lucrare, la dispozilia achizitorului.
qi de a reface aceastd parte sau peti de lucrare, dac6 este cazul.



(a) in cazul in care se constatd cd lucrdrile sunt de calitate corespunzrtoare gi au fost executate
conform documenta[iei de execu{ie, atunci cheltuielile privind dezvelirea qi refacerea vor fi
suportate de cdtre achizitor, iar in caz contrar, de cdtre executant.

1 4. i ntdrzierea lucrdrilo r
14.1 - tn cazul in care:

i) volumul sau natura lucrdrilor neprev6zute; sau
ii) condiliile climaterice exceplional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de intdrziere care nu se datoreazd, executantului qi nu a survenit prin

incdlcarea contractului de cdtre acesta, indrept5lesc executantul de a solicita prelungirea termenului
de execulie a lucririlor sau a oricdrei pa4i u u..rto.u, atunci, prin consultare, pa4ile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adduga la preful contractului.

I 5. Finalizarea lucrdrilor
15'1 - Ansamblul lucrdrilor sau, dacS este cazul, oricare parte a lor, prevdzut a fi tlnalizar intr-un
termen stabilit prin graficul de execulie. trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se
calculeazd, de la data inceperii lucrdrilor.
15'2 - (l) La ftnalizarea lucrdrilor, executantul are obligafia de a notifica, in scris, achizitorului ca
sunt indeplinite condiliile de recep{ie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receptie.
(2) Pe baza situafiilor de lucrdri executate confirmate gi a constatdrilor efectuate pe teren, achizitorul
va aprecia dacd sunt intrunite condiliile pentru a convoca comisia de recep{ie.-in cazul in 

"ur. 
,.

constatd cd sunt lipsuri sau deficienle, acestea vor fi notificate executantului. stabilindu-se gi
termenele pentru remediere qi frnalizare. Dupd constatarea remedierii tuturor lipsurilor qi
deficienlelor, la o noud solicitare a executantului. achizitorul va convoca comisia de receplie.
15'3 - Comisia de receptie are obligalia de a constata stadiul indeplinirii contractului p.in corelarea
prevederilor acestuia cu documentalia de execulie qi cu reglementdrile in vigoare. in funcge-ae
constatdrile fEcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

16. Perioada de garanlie acordatd lucrdrilor
16.1 - Perioada de garan(ie este de
luni gi decurge de la data recep{iei la terminarea lucrdrilor qi pAnd la recep}ia finala.
16'2 - (1) in perioada de garanlie, executantul are obligalia, in urma dispoziliei date de achizitor, de
a executa toate lucrdrile de modificare, reconstrucfie gi remediere a viciitoi gi altor defecte a cdror
cauzd este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligalia de a executa toate activitatile prevdzute la alin.(l). pe cheltuiala
proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorit[:

i) utilizdrii de materiale, de instalalii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau
ii) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei
parfi a lucrdrilor; sau
iii) neglijenlei sau neindeplinirii de catre executant a oricdreia dintre obligatiile explicite

^ sau implicite care ii revin in baza contractului.
(3) In cazul in care defecliunile nu se datoreazd, executantului. lucrarile fiind executate de cdtre
acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat gi pldtit ca lucrari
suplimentare.
16'3 - in cazul in care executantul nu executd lucrlrile prevazute la clauza 16.2 alin.(2), achizitorul
este indreptd]it s5 angajeze qi sd pldteasci alte p..rourr. care sd le execute. Cheltuielile aferente



acestor lucrdri vor fi recuperate de cdtre achizitor de la executant
acestuia.

sau refinute din sumele cuvenite

17. Modalitdli de platd
17.7 * (1) Achizitorul are obligalia de a efectua 

I

data emiterii facturii executantului. Executantul
platd de c6tre achizitor.

plata cdtre executant in termen de 30 de zile de la
I va emite factura dup6 confirrnarea situa{iilor de

(2) Pla{ile parfiale trebuie sd fie fEcute, la cererea executantului, la valoarea lucrarilor executateconfbrm contractului' Lucrdrile executate trebuie sd f-ie dovedite ca atare printr-o situa[ie de lucrdriprovizorii' intocmitd astfel incat sd asigure o rapidi qi sigurf, verificare a lor, de achizitor. care s6certifice exactitatea qi realitatea lucrdrilor executate.
(3) Situa{iile de platd provizorii se confirmd de cdtre achizitor in termen de 3 zile lucratoare de ladata primirii lor.
17 '2- Executantul va emite factura final5 dupd verificarea qi acceptarea situafiei de platd definitivede cdtre achizitor qi semnarea procesului verbal de recepfie la terminarea lucrdrilor.
17 '3 - contractul nu va fi considerat terminat pana cani procesul-verbal de recep{ie final6 nu va fisemnat de comisia de receplie, care confirmd cd lucrdrile au tbst executate conform contractului.Recep{ia finald va fi efbctuatd confbrm prevederilor legale, dupd expirarea perioadei de garanfie.Plata ultimelor sume datorate executantului pentru trJ.arite ;;;;;;;; va fi condilionatd deeliberarea certificatului/procesului verbal de receplie finali.

18. Forla majord
18.1 - Fo(a majord este constatatd de o autoritate competentd.
78'2 - Forfa majorS exonere azd, pdr\ile contractante de indeplinirea obligafiilor asumate prinprezentul contract, pe toataperioada in care aceasta ac\ioneazd..
18'3 - indeplinirea contractului va fi suspendatd in plrioada de acfiune a fo(ei majore, dar f-ard aprejudicia drepturile ce li se cuveneau parfilor p6na la aparilia acesteia.
18'4 - Partea contractantd care invocd fb4a maiora are obligalia de a notif-rca celeilalte pd4i, imediatqi in mod complet, producerea acesteia qi s[-ia orice mdsuri care ii stau la dispozilie in vederealirnitdrii consecinfelor.
18'5 - Partea contractantd care invocS fb4a majorS are obligalia de a notiflca celeilalte par-liincetarea cauzei acesteia in maximum 15 zire de laincetare.

18'6 - Dacd fb4a majord aclioneazd' sau se estimeazd cd va ac{iona o perioada mai mare de 6 luni.fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte pdrli incetarea de drept a prezentului contract, fhrd
ca vreuna din parti s6 poatd pretinde celeilalte daune-interese.

19. Solulionarea litigiilor
19 '7 - Achizitorul qi executantul vor depune toate elorturile pentru a rezolvape cale amiabil6, printratative directe, orice neinlelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadiul sau in legdturd cuindeplinirea contractului.
19 '2 - Dacd, dupa I 5 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul qi executantul nu reugesc s6rezolve in mod amiabil o divergenfd contractuald. fiecare poate solicita ca disputa sd se solulioneze
de cdtre instanfele judecdtoregti din Romdnia.

20. Limba care gaverneazd contractul
24.1 - Limba care guvern eazd, contractul este limba romdnd.



21. Comunicdri
21'7 - (1) orice comunicare intre pdrJi, ref'eritoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sd fie
transmisd in scris.
(2) orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii c6t gi in momentul
primirii.
21'2 - Comunicirile intre pd(i se pot fbce qi prin telefbn, telegramr, telex, fax sau e-mail cucondilia confirmdrii in scris a primirii comunicdrii.

22. Legea aplicabild controctului
22-7 - contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

PA$le au inleles s6 incheie azi,
exemplare, cdte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,

MUNICIPIUL SIGHI$OARA

, prezentul contract in 2 (doua)

Executant,

Intocmit, C. j.


