
PROIECT
Contract de achizi{ie publici de lucrlri

1. Pdrlile contractante:
- MUNICIPIUL SIGHI$OARA, cu sediul in str. Muzeului, nr.], tel.: 0265111280. fax:
0265771264, codul fiscal : 5669309, reprezentat prin Ovidiu-Dumitru Mdldncravean - primar, care
potrivit dispozitiilor legale exercitd de drept atribu(iile primarului, in calitate de achizitoi, si

....denumirea operatorului economic adresa
telefbn/fax numdr de

Nr.

inregistrare
(trezorerie)

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

(denumirea conducdtorului).
func!ia....... in calitate de executant.

2. Delinilii
2.1 - ln prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpretali astf-el:
a. contract -prezentul contract gi toate anexele sale;
b. achizitor si executanl - partile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract:
c. prelul contractulzi - prelul platibil executantului de cdtre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrald qi corespunzdtoare a tuturor obligaliilor sale, asumate prin contract;
d. amplasamentul lucrdrii locul unde executantul executd lucrarea;
c. fo4a maiord - reprezintd o imprejurare de origine extern6, cu caracter extraordinar. absolut
imprevizibilS qi inevitabild, care se afld in afara controlului oricdrei pdr{i, care nu se d,atoreazd,
greqelii sau vinei acestora, qi care tace imposibild executarea qi, respectiv, indeplinirea contractului:
sunt considerate asemenea evenimente: rdzboaie, revolulii, incendii. inundafii sau orice alte
catastrofb naturale, restriclii apdrute ca urrnare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustivS, ci enunliativS; nu este considerat fo45 majord un eveniment asemenea celor de mai sus
care. llrd a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obliga{iilor
uneia din par{i;
f. zi - zi calendaristicS; an - 365 zile.

3. Interpretare
3.1- In prezentul contract, cu excep[ia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural qi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2- Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice, dac[ nu se
specificd in mod diferit.

4. Obiectul Si prelul contractului
4.1- Executantul se obligd s6 execute, in perioada convenitd gi in conformitate cu obligaliile
asumate prin prezentul contract Ei documentele acestuia ,,Lucrdri de reparalii copertind ;ipardoseli la imobilul situat pe str. Hermann Oberth, nr. 22 " (CPV : 45453009-7 lttcrdri 4e
reparalii generale Ei de renovare).
4.2- Achizitorul se obligd sd pldteascd executantului prelul convenit pentru indeplinirea contractului
de lucr5.ri.
4.3- Prelul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv preful lucririlor executate. pldtibil
executantului de crtre achizitor, este de ............ lei, din care T.v.A. repre2intd.................. lei.



5. Durata contractului
5.1 - Executantul se obligd sd execute lucrdrile in termen de 30 de zile de la data inceperii
executdrii contractului.
5.2- Contractul intrd in vigoare la data incheierii lui qi inceteazl sd,producd efecte la data recep{iei
finale a lucrdrilor.

6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt:

a) releratul de necesitate nr. 25769126.09.2017, intocmit de ctchizitor;
h) oferta tehnicd si ofbrta.financiard ;
c) caietul de sarcini, nr. 27t76lt0.l0.20r7,tntocmit de achizitor;
d) detaliu cumparare direcrd nr. DA prtbricat in s.E.A.p.
e) garantia de bund execulie :

fl alte documente pe care pdrlile inleleg sd le con.siclere ca .fdcdnct parte integrantd clin
prezetttul contro(t.

7. Executarea contractului
7'1 - Executarea contractului incepe la data menlionatd in ordinul de incepere a lucrdrilor, care va fi
emis de achizitor dupd predarea amplasamentului qi constituirea garanliei de buna execujie de cdtre
executant.
7.2. - Executantul se obligd sd execute lucrdrile in termen de 30 de zile de la data menlionatd in
ordinul de incepere al lucrdrilor, cu exceplia perioadelor in care din motive obiective. temeinic
justilicate, achizitorul emite ordin de sistare al lucrdrilor.

8. Proteclia patrimoniului cultural nalional
8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrdrii sunt considerate.
proprietatea absolutd a achizitorului.
8.2 - Executantul are obligalia de a lua toate precaufiile 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 gi inainte de indepdrlarea 1or, de a inqtiinla achizitorul despre aceastd descoperire gi ie
a indeplini dispozi[iile primite de la achizitor privind indepdrtarea acestora. Dacd din cauza unor
astfbl de dispozilii executantul suferd intdrzieri gi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin
consultare, pir'(ile vor stabili:

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

8.3 - Achizitorul are obliga{ia, de indatd ce a luat la cunoqtin}a despre descoperirea obiectelor
prevazute la clauza 8.1. de a ingtiinla in acest sens organele de polilie qi comisia monumentelor
istorice.

9. Obligaliile principale ale executantului
9.1 - Executantul se obliga sf, execute gi sd finalizeze lucrdrile in conformitate cu obligafiile asumate
prin prezentul contract.
9'2 - (1) Executantul are obliga(ia de a executa qi linaliza lucrdrile, precum gi de a remedia viciile
ascunse, cu atenlia qi promptitudinea cuvenit6, in concordanfd cu obliga{iile asumate prin contract.
(2) Executantul are obligalia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura fo4a de muncd, materialele.
instalatiile, echipamentele gi toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de

vestigii sau obiecte de interes
in relaliile dintre parfi. ca fiind



qi pentru contract, in mdsura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevdzuta in contract sau se

poate deduce in mod rezonabil din contract.
9.3 - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea qi siguran{a tuturor
operaliunilor executate pe gantier, precum pi pentru procedeele de execulie utilizate, cu respectarea
prevederilor gi a reglementdrilor legii privind calitatea in construclii.
(2) Un exemplar din documentalia predatd de cdtre achizitor executantului va fi linut de acesta in
vederea consultdrii de cdtre Inspectoratul de Stat in Construcfii, precum qi de cdtre persoane
autorizate de achizitor, la cererea acestora.
(3) Executantul nu va fi rdspunzdtor pentru proiectul gi caietele de sarcini care nu au fbst intocmite
de el.
(4) Executantul are obligalia de a pune la dispozi{ia achizitorului, la termenele precizate in anexele
contractului. caietele de mdsurdtori (atagamentele) qi, dupd caz, in situa{iile convenite. desenele.
calculele, verificdrile calculelor qi orice alte documente pe care executantul trebuie sd le
intocmeasci sau care sunt cerute de achizitor.
9.4 - (1) Executantul are obliga{ia de a respecta qi executa dispoziliile achizitorului in orice
problemd. mentionatd sau nu in contract, ref-eritoare la lucrare. in cazul in care executantul
considerS cd dispoziliile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica
obieclii, in scris, fard, ca obiecliile respective sd il absolve de obligalia de a executa dispoziliile
primite, cu excepfia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.
(2) In cazul in care respectarea qi executarea dispoziliilor prevdzute la alin.(1) determind dificultali
in execufie care genereaz6 costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fl acoperite pe cheltuiala
achizitorului.
9.5 - (l) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrdrilor fa\d, de reperele date de
achizitor, precum qi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor. dispozitivelor gi
resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitalii respective.
(2) in cazul in care, pe parcursul execufiei lucririlor, survine o eroare in poziyia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricdrei pd4i a lucrdrilor. executantul are obligalia de a rectifica
eroarea constatatd, pe cheltuiala sa, cu exceplia situaliei in care eroarea respectivd este rezultatul
datelor incorecte furnizate, in scris, de cdtre proiectant. Pentru verificarea tras6rii de cdtre
proiectant, executantul are obligafia de a proteja gi pSstra cu grijd toate reperele, bornele sau alte
obiecte fblosite 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 c6ror prezen[d.pe qantier
este autorizatd qi de a menline qantierul (at6t timp cdt acesta este sub controlul siu) qi lucrdrile (atdt
timp cAt acestea nu sunt ftnalizate gi ocupate de cdtre achizitor) in starea de ordine necesard evitarii
oricS.rui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura qi de a intre{ine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie.
ingrddire, alarmd qi pazd, cdnd gi unde sunt necesare sau au fbst solicitate de c6tre achizitor sau de
cdtre alte autodt5ti competente, in scopul protejarii lucrdrilor sau al asigurdrii confbrtului
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 factori generafi de metodele sale de lucru.
9.7 - Executantul este responsabil pentru menfinerea in bund stare a lucrdrilor. materialelor.
echipamentelor qi instalaliilor care urmeazd. a fi puse in operd. de la data primirii ordinului de
incepere a lucrdrii pdnd la data semndrii procesului-verbal de receplie a lucrdrii.
9.8 - (1) Pe parcursul execufiei lucrdrilor qi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligalia,
in mdsura permisd de respectarea prevederilor contractului, de a nu st6njeni inutil sau in mod
abuziv:



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

deservesc propriet5[ile aflate in posesia achizitorului sau a oricdrei alte persoane.
(2) Executantul va despdgubi achizitorul impotriva tuturor reclamaliilor, acliunilor in justilie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor gi cheltuielilor. indiferent de natura lor. rezultdnd din sau in
legdturd cu obligalia prevdzutd la alin.(l), pentru care responsabilitatea revine executantului.
9.9 - (1) 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
traflcul propriu sau al oricdruia dintre subcontractanlii sdi; executantul va selecta traseele, va alege
qi va folosi vehiculele, va limita qi repartiza incdrcdturile, in aEa fel incdt traficul suplimentar ce va
rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalafiilor sau altora
asemenea, de pe qi pe qantier, si fie limitat, in mdsura in care este posibil. astfel incAt sd nu producd
deteriordri sau distrugeri ale drumurilor gi podurilor respective.
(2) in cazul in care se produc deteriorf,ri sau distrugeri ale oricdrui pod sau drum care comunicd cu
sau care se afld pe traseul qantierului. datoritf, transportului materialelor, echipamentelor.
instalaliilor sau altora asemenea. executantul are obligalia de a despdgubi achizitorul impotriva
tuturor reclamaliilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
(3) Cu exceplia unor clauze contrare prevdzute in contract, executantul este responsabil qi va plati
consolidarea, modificarea sau imbun6tdlirea, in scopul facilitdrii transportului materialelor.
echipamentelor, instalafiilor sau altora asemenea. a oricdror drumuri sau poduri care comunicd cu
sau care se afld pe traseul qantierului.
9.10 - (1) Pe parcursul execuliei lucrdrii, executantul are obligalia:

i) de a evita, pe c6t posibil, acumularea de obstacole inutile pe qantier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
iii) de a aduna qi indepdrta de pe qantier dirAm6turile, molozul sau lucrSrile provizorii de
orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe qantier, pAnd la sfArqitul perioadei de garan{ie, numai acele
materiale. echipamente, instalatii sau lucrdri provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii
obligaliilor sale in perioada de garan{ie.
9.1 1 - Executantul rdspunde, potrivit obligaliilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale construcliei,
ivite intr-un interval de 2 (doi) ani de la recepfia lucrdrii qi, dupd implinirea acestui termen, pe toatd
durata de existenji a constructiei, pentru viciile structurii de rezisten!6, ca urrnare a nerespectirii
proiectelor qi detaliilor de execulie aferente execuliei lucrdrii.
9.12 - Executantul se obligd sd despdgubeasc6 achizitorul impotriva oricdror:

i) reclamafii qi acfiuni 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 leglturd cu executia lucrdrilor
sau incorporate in acestea; qi

ii) daune-interese, costuri, taxe qi cheltuieli de orice naturd aferente, cu exceplia situatriei
in care o astfel de incdlcare rezultd din respectarea proiectului sau caietului de sarcini
intocmit de cdtre achizitor.

I 0. Obligaliile achizitorul ui
10.1 - Achizitorul se obligl si pldteascd executantului prelul convenit pentru execulia gi finalizarea
lucrdrii.
70.2 -La inceperea lucrdrilor achizitorul are obliga{ia de a obline toate autorizaliile qi avizele
necesare execufiei lucrdrilor.
10.3 - (l) Achizitorul are obligafia de a pune la dispozi]ia executantului, frrd platd. dacd nu s-a
convenit altfel. urmdtoarele:



a) amplasamentul lucrdrii, liber de orice sarcind;
b) suprafe{ele de teren necesare pentru depozitare qi pentru organizareade gantier;
c) cdile de acces rutier qi racordurile de cale fbrat6;
d) racordurile pentru utilitafi (ap6, gaz. energie, canahzare etc.), p6na la limita
amplasamentului qantierului.

(2) Costurile racordurilor pentru utilitdfl ( apd, gaz, energie, canahzare, etc)" avizele de racordare
precum qi cel al contoarelor sau al altor aparate de mdsurat se suporld de executant.
(3) Costurile pentru consumul de utilitdli ( ap6, gaz, energie, canalizare, etc) se suport5 de
executant.
10.4 - Achizitorul are obliga{ia de a examina qi mSsura 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 oricdror alte informalii
furnizate executantului, precum gi pentru dispoziliile gi livrdrile sale.

11. Sancliuni pentru netndeplinireu culpabild a obligaliilor
11.1- In cazul in care, din vina sa exclusivd, executantul nu reuqegte s6-Ei execute obligaliile
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce, ca penalitdti, o sumd echivalentf,
cu o cotd de O,loh din pretul obligaliilor neindeplinite sau indeplinite necorespunzdtor, pentru
fiecare zi deintdrziere, pdnd la indeplinirea efectivd a acestora.
lL.2'in cazul in care achizitorul nu onoreazl facturile in termen de 30 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligafia de a p15ti, ca penalitSli, o suml echivalentd cu o cotd
de 0,1o/o din plata neeflectuatd, pentru fiecare zi de intdrziere, pdnd la data ef'ectudrii platii.
11.3- Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul contract de cltre una dintre pa4i, in mod
culpabil. dd dreptul pil4ii lezate de a considera contractul rezlhat de drept qi de a pretinde plata de
daune-interese.
11.4- Achizitorul igi rezervd dreptul de a denunfa unilateral contractul, printr-o notificare scrisd
adresatl executantului, frrd nici o compensalie, dacd acesta din urmd dd faliment, cu conditia ca
aceastd denunlare sd nu prejudicieze sau si afecteze dreptul la ac{iune sau despdgubire pentru
executant. in acest caz, execttantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru
partea din contract indeplinitl pdna la data denun!5.rii unilaterale a contractului.

12. Garanlia de bund execulie o contractului
12.1- Executantul se obligl sd constituie garan(ia de bun6 execulie a contractului, in cuantum de

lei, reprezentdnd l0 o/o din pre{ul contractului, firi T.V.A., prin :

- Relineri succesive din sumele datorate pentru facturi parfiale; in acest scop executantul se obligd
sd deschiddla Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, in
termen de 5 zile lucrltoare de la data incheierii contractului, un cont de disponibil distinct la
dispozilia achizitorului, in care va depune o sumS inili ald. reprezentdnd 0.5 % din prelul
contractului;
Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul urmeaza sd alimenteze acest cont de disponibil
prin relineri succesive din sumele datorate si cuvenite executantului pAnd la concurenla sumei
stabilitd drept garanlie.
12.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenlii asupra garanliei de bund execufie. in limita
prejudiciului creat, dacd executantul nu iqi executd, executd cu intdrziere sau executa
necorespunzdtor obligaliile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenfii asupra
garanliei de bund execu{ie, achizitorul are obligafia de a notifica acest lucru executantului. precizdnd
totodatd obligaliile care nu au fost respectate.
12.4 - Achizitorul se obligd sd restituie garanfia de buni execu]ie dupd cum urmeazl:



a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receplie
la terminarea lucrdrilor, dacd nu a ridicat pdnd la acea datd pretenlii asupra ei, iar riscul pentru vicii
ascunse este minim;
b) restul de 30% din valoarea garan{iei, la expirarea perioadei de garanfie a lucrdrilor executate, pe
baza procesului-verbal de recepJie finald.
12.5 - Garanlia lucrdrilor este distinctd de garanlia de bund execulie a contractului.

13. inceperea Si execuliu lucrdrilor
13.1 - (1) Executantul are obliga(ia de a incepe lucririle la data prevlzutl in ordinul de
incepere a acestora, care va fi emis de achizitor dupl predarea amplasamentului qi
constituirea garan{iei de bunl execu{ie de cltre executant.
(2) Executantul trebuie sd notifice Inspectoratului de Stat in Construc{ii data inceperii efective a
lucrdrilor.
73.2 - (l) Lucrarile trebuie sI se deruleze conform graficului general de execulie qi sd lie terminate
la data stabilitd.
(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupd semnarea contractului" graficul de
executie de detaliu, alcdtuit in ordinea tehnologicf, de executie. in cazul in care, dupa opinia
achizitorului. pe parcurs, desfrqurarea lucrf,rilor nu concordd cu grahcul general de executie a
lucrdrilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminf,rii
lucrdrilor la data prevdzutdin contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant de niciuna dintre
indatoririle asumate prin contract.
(3) in cazul in care executantul ifiArzie inceperea lucrdrilor, terminarea pregdtirilor sau dacd nu iqi
indeplineqte indatoririle prevdzute la pct. 9.2 alin. (2). achtzitorul este indreptafit sd-i fixeze
executantului un termen pAna la care activitatea sd intre in normal qi sa il avertizeze c6, in cazul
neconformdrii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.
13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfdgurarea execuliei lucrarilor qi de a stabili
confbrmitatea lor cu specificaliile din anexele la contract. Pd(ile contractante au obligalia de a
notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentan{ilor lor atesta{i profesional pentru acest scop.
qi anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului qi dirigintele de gantier sau. dacd
este cazul, altd persoand,fizicd, sau juridicd atestatd potrivit legii, din partea achizitorului.
(2) Executantul are obliga{ia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncd.
in ateliere, depozite qi oriunde igi desftqoard activitdlile legate de indeplinirea obligaliilor asumate
prin contract, inclusiv pentru verif-rcarea lucrdrilor ascunse.
13.4 - (1) Materialele trebuie sd lie de calitatea prevlzutd in documentalia de execu{ie; verificf,rile qi
testdrile materialelor folosite la execulia lucrdrilor, precum gi condiliile de trecere a recep{iei
provizorii qi a recep(iei flnale (calitative) sunt descrise in anexa,/anexele la contract.
(2) Executantul are obligalia de a asigura instrumentele, utilajele qi materialele necesare pentru
verificarea. mdsurarea gi testarea lucrdrilor. Costul probelor qi incercirilor, inclusiv manopera
af-erentd acestora. revin executantului.
(3) Probele neprev6zute gi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrdri sau materiale puse
in operd vor tl suportate de executant dacd se dovedegte cd materialele nu sunt corespunzdtoare
calitativ sau cd manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar.
achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
13.5 - (1) Executantul are obliga(ia de a nu acoperi lucrf,rile care devin ascunse, l7rd aprobarea
achizitorului.
(2) Executantul are obligalia de a notifica achizitorului, ori de cdte ori astf-el de lucrdri. inclusiv
funda{iile, sunt f-rnalizate, pentru a fi examinate qi mlsurate.
(3) Executantul are obligalia de a dezveli orice pafte sau parti de lucrare, la dispozilia achizitorului,
qi de a reface aceastl parte sau parti de lucrare, dac6 este cazul.



(a) in cazul in care se constatd cd lucrdrile sunt de calitate corespunzdtoare gi au fbst executate
confbrm documenta{iei de execu}ie, atunci cheltuielile privind dezvelirea qi ref-acerea vor fi
suportate de cdtre achizitor, iar in caz contrar. de c6tre executant.

1 4. intdrzierea I ucrdrilor
74.1 - in cazul in care:

i) volumul sau natura lucrlrilor neprevdzute; sau
ii) condiliile climaterice exceplional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de intArziere care nu se datoreazd executantului qi nu a survenit prin

incdlcarea contractului de cdtre acesta, indreptdjesc executantul de a solicita prelungirea termenului
de execufie a lucrdrilor sau a oricdrei p6(i a acestora, atunci, prin consultare, pd4ile vor stabili:

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

I 5. Finaliznrea lucrdrilor
15.1 - Ansamblul lucrdrilor sau, dacd este cazul, oricare parte a lor. prevdzut a fi finalizat intr-un
termen stabilit prin graficul de execufie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se
calculeazd de la data inceperii lucrdrilor.
15'2 - (1) La ftnalizarea lucrdrilor, executantul are obligafia de a notifica, in scris, achizitorului c6
sunt indeplinite condiliile de recepfie, solicit6nd acestuia convocarea comisiei de recepfie.
(2) Pe baza situaliilor de lucrdri executate confirmate qi a constatdrilor efectuate pe teren, achizitorul
va aprecia daci sunt intrunite condiliile pentru a convoca comisia de receplie. in cazul in care se
constatd cd sunt lipsuri sau deficienfe, acestea vor fi notificate executantului. stabilindu-se qi
termenele pentru remediere qi frnalizare. Dupd constatarea remedierii tuturor lipsurilor gi
deficienlelor, la o noui solicitare a executantului. achizitorul va convoca comisia de receplie
15.3 - Comisia de receptie are obligafia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documenta{ia de execu}ie qi cu reglementdrile in vigoare. 1n funclie de
constatdrile fEcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepJia.

16. Perioada de garunlie acordatd lucrdrilor
16.1 - Perioada de garanlie este de
luni qi decurge de la data recepfiei la terminarea lucrdrilor qi pdnd la recep{ia 6nal6.
16.2 - (1) in perioada de garanlie, executantul are obligalia, in urma alspoilliei date de achizitor. de
a executa toate lucrdrile de modificare, reconstruclie qi remediere a viciilor qi altor def-ecte a cdror
cauzd. este nere spectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligalia de a executa toate activitdtile prevf,zute la alin.(l). pe cheltuiala
proprie, in cazul in care ele sunt necesare datoritd:

i) utilizarii de materiale, de instalafii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau
ii) unui viciu de concep{ie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei
pi(i a lucr[rilor; sau
iii) neglijen{ei sau neindeplinirii de catre executant a oricdreia dintre

^ sau implicite care ii revin in baza contractului.
(3 ) In cazul in care defbcliunile nu se datoreazd, executantului. lucrarile flind
acesta confbrm prevederilor contractului. costul remedierilor va fi evaluat

obliga{iile explicite

executate de cdtre
qi platit ca lucrdri

suplimentare.
16.3 - in cazul in care executantul
este indreptdlit sa angajeze qi s6

nu executa lucrdrile prevazute la clauza 16.2 alin.(Z), achizitorul
pliteascd alte persoane care sd le execute. cheltuielile af-erente



acestor lucr[ri vor fi recuperate de cdtre achizitor de la executant sau re{inute din sumele cuvenite
acestuia.

17. Modalitdli de platd
17 -1 - (1) Achizitorul are obligalia de a efectua plata cdtre executant in termen de 30 de zile de la
data emiterii facturii executantului. Executantul va emite f'actura dupd confirmarea situaliilor de
platd de cdtre achizitor.
(2) Pldille pa(iale trebuie sd fie fdcute, la cererea executantului, la valoarea lucrarilor executate
confbrm contractului. Lucrdrile executate trebuie sI fie dovedite ca atare printr-o situalie de lucrdri
provizorii, intocmitd astfel incdt sd asigure o rapidd gi siguri veriflcare a lor, de achizitor. care sd
certifice exactitatea gi realitatea lucrdrilor executate.
(3) Situaliile de platd provizorii se confirmd de cdtre achizitor in termen de 3 zile lucrdtoare de la
data primirii Ior.
t7.2- Executantul va emite factura finald dupd verilicarea qi acceptarea situaliei de plata deflnitive
de cdtre achizitor qi semnarea procesului verbal de receplie la terminarea lucrdrilor.
17.3 - Contractul nu va fi considerat terminat pAnd cAnd procesul-verbal de receplie finali nu va fi
semnat de comisia de receplie, care confirmd ci lucrdrile au fost executate conform contractului.
Recepfia t-rnald va fi efectuatd confbrm prevederilor legale, dupd expirarea perioadei de garanfie.
Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrlrile executate ,, ,ru fi condilionatd de
eliberarea certificatului/procesului verbal de receplie finald.

18. Forla mujord
18.1 - Forfa majord este constatatd de o autoritate competentd.
18.2 - ForJa majord exonereazd pdt\rle contractante de indeplinirea obligaliilor asumate prin
prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta ac\roneazd,.
18.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de ac{iune a fo4ei majore. dar fard a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pdrfilor pand la aparilia acesteia.
18'4 - Partea contractanti care invocd fo4a majord are obligafia de a notiflca celeilalte pa(i, imediat
qi in mod complet, producerea acesteia qi sd ia orice mdsuri care ii stau la dispozilie in vederea
limitarii consecinlelor.
18.5 - Partea contractantd care invocd fb(a majord, are obligafia de a notifica celeilalte parii
incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zlle de la incetare.
18'6 - Dacd for'fa majord ac\ioneazd. sau se estimeazd cd va ac{iona o perioada mai mare de 6 luni,
flecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte pdrfi incetarea de drept a prezentului contract. f;rd
ca vreuna din pd(i sr poatd pretinde celeilalte daune-interese.

19. Solulionareo litigiilor
19'1 - Achizitorul gi executantul vor depune toate eforturile pentru arezolvape cale amiabila. prin
tratative directe, orice neinlelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in leg[tur6 cu
indeplinirea contractului.
19 '2 - Dacd, dup[ 1 5 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul qi executantul nu reuqesc sd
rezolve in mod amiabil o divergenlI contractuald. fiecare poate solicita ca disputa sd se solulioneze
de cdtre instanfele judecdtoreqti din Romdnia.

20. Limba cfire guverneazd contractul
20.7 - Limba care guverneazd,contractul este limba rom6nd.



21. Comunicdri
27.7 - (1) Orice comunicare intre pdr{i, referitoare la indeplinirea prezentului contract. trebuie sd f-re
transmisd in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cdt qi in momentul
primirii.
21.2 - Comunicdrile intre p54i se pot face qi prin telefon, telegramS, telex. t-ax sau e-mail cu
condilia confirmdrii in scris a primirii comunicdrii.

22. Legeu aplicubild contructului
221 - Contractul va fi interpretat conform legilor din RomAnia.

Ptulile au infeles sd incheie azi, , prezentul contract in 2 (doud)
exemplare, c0te unul pentru fiecare parte.

Achizitor,

MUNICIPIUL SIGHI$OARA

Executant,

Intocmit, C. j. $-erban Dragoq Sorin
Il I ..'[

U't I i ti'-
rt \,


