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CONTRACT DE LUCRĂRI
Nr. din O'fJl âOQa

ÎV, Părţile contractante:
Autoritatea contractantă: MUNICIPIUL ZALĂU, P-ţa 1. Maniu, nr. 3, telefon: 
0260/610550; fax: 0260/661869, cod fiscal 4291786, e-mail: primaria@zalausj.ro, cont nr. 
R048TREZ24A670501200200X deschis la Trezoreria Zalău, reprezentat prin Ionel Ciunt - 
Primar şi ec. Mariana Cuibuş - Director economic în calitate de achizitor.

şi
S.C. UNIVERVAL EOS CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în municipiul Zalău str. Bujorilor, 
nr. 57/C, jud. Sălaj, telefon: 0748294796, e-mail: univervaleosconstruct@gmail.com, număr de 
înmatriculare J31/1132/2018, cod fiscal-40278643, nr. cont trezorerie R078 TREZ 5615 069X 
XXOO 9998 deschis la Trezoreria Zalău,
____________^deschis
reprezentată prin Florin — Gheorghe Pop - administrator, în calitate de executant.

garanţie de bună execuţie nr.cont
la

IHeJîhiţii
2.1 In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel; 
ă. contract - reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale;
\y. 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 
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;
!v terminarea lucrărilor - recepţia efectuată ia 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, 
ia. proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - documentul întocmit şi semnat în 
cprifonnitate 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,4î€m^plinire 
îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor din contract; - — _

sau

mailto:primaria@zalausj.ro
mailto:primaria@zalausj.ro
mailto:univervaleosconstruct@gmail.com


k. forţa 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 
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 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.
1; 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.
h. 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.

asemenea
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3. Interpretare
3r.l în prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular 
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Teimenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă 
specifică în mod diferit.
3.3 Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

vor
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Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului 
4.1 ^ Executantul se obligă să execute şi să finalizeze lucrările de refacere a izolaţiei 
hidrofuge a acoperişului centralei termice de la Stadionul Municipal, conform solicitării de 
ofertă nr. 83167 din 18.10.2022, în condiţiile ofertei, înregistrată la Primăria municipiului Zalău 
cu nr. 84877 din 24.10.2022, a S.C, Univerval Eos Construct S.R.L. cu respectarea obligaţiilor 
asumate prin prezentul contract.

- Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul pentru execuţia şi finalizarea 
lucrărilor menţionate.
4.2

Preţul contractului
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, este 
de 24.700,00 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 4.693,00 lei, respectiv 29.393,00 lei, 
inclusiv 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 contractului este compusă din:
6.2.1. Durata executării lucrărilor, care este de 30 zile, de la data emiterii ordinului de începere a 
lucrărilor, conform graficului de execuţie.
6;2.2 Durata efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor, care este de 15 zile de la data 
comunicării de către executant, a terminării execuţiei lucrărilor.
6.2.1 Durata garanţiei lucrărilor, care este de 24 luni de la data recepţiei la terminarea 
lu9fărilor. '
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6.3. După expirarea termenului stabilit la art. 6.2.1. din contract, lucrările se vor executa cu 
aplicarea penalităţilor prevăzute la art. 12.1 din contract.
64. Durata executării lucrărilor se prelungeşte automat, cu durata suspendării acestora, fără a 
jR necesar un acord de voinţă expres al părţilor în acest sens, în cazul în care lucrările se 
suspendă temporar, în baza unui Ordin de sistare emis de către reprezentantul achizitorului, 
pe motiv de condiţii meteorologice nefavorabile executării lucrărilor sau la solicitarea 
achizitorului. .

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.

8. Documentele contractului
8.1 Documentele contractului sunt:
a) Şoiicitarea de ofertă nr. 83167 din 18.10.2022;
b) Oferta S.C. Univerval Eos Construct S.R.L., înregistrată la Primăria municipiului Zalău 

• nr. 84877 din 24.10.2022;
c) Solicitările de clarificări şi răspunsurile ofertantului S.C. Univerval Eos Construct S.R.L., 

aferente propunerii financiare, înregistrată la Primăria municipiului Zalău cu nr. 86399 din 
28.10.2022.

d) Lista care cuprind cantităţile de lucrări, anexă la ofertă;
e) Graficul de execuţie a lucrării;
f) Documentul privind garanţia de bună execuţie;
g) Acte adiţionale, dacă există;
h) 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.

cu

J O. 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 forţa 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 
prevăi^tă 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.
10.2 Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea 
fexecuţiei lucrării, graficul lunar, fizic şi valoric, necesar execuţiei lucrărilor, detaliat pe 
obiecte şi categorii de lucrări, în ordinea tehnologică de execuţie.
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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 reglementărilor legii privind calitatea în construcţii,
(2) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la cerere, caietele de 
măsurători (ataşamente/antemăsurători semnate de către executant) şi, după caz, în 
situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe 
executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.
(3) 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 achizitomlui în orice 
problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. în cazul în care executantul 
conşiţi^ră 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.
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) In cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, 
dimenşiunile 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.
10.6 Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul 
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 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

, , ăchizitor 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.

iy) 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 fi puse în operă de la data primirii orbului) de 
începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrări

Viz^tC
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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) 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 
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 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) m cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care 
Cpinimică 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 
plăţi 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 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 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 garanţie, 
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 până la 
data predării acestora, către achizitor, pentru valorificarea lor, pe bază de proces 
veirbal de predare primire.
ip.il Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale 
construcţiei, ivite tntr-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 termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile stmcturii 
de rezistenţă, urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei 
lucrării.
10.12 Executantul se obligă sa despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

, mţelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
^ihstalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu execuţia^Jncf^ilor sau 
încorporate în acestea; şi
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ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente;
cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului
caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

sau

10.13. 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;
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, 
hiimai după terminarea acestei instruiri.
10.15. (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 
şăntierului, 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 ca loc de depozitare temporară a pământului excavat în plus faţă de terenurile pe 
aphiziţorul 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.

A (3)' Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a personalului 
său, precum şi a terţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier. Acesta va avea în vedere 
toate reglementările şi instrucţiunile 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 potrivite. Căile de acces trebuie să fie 
UpŢjiînate şi, la nevoie păzite.
p) Atunci când lucrările afectează circulaţia publică, semnalizarea utilizării de către public 
ţf.ebuie 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) Pacă execuţia lucrărilor presupune devierea circulaţiei, executantul este responsabil, în 
aceleaşi condiţii, de executarea şi întreţinerea semnalizării la extremităţile secţii^lor unde 
circulaţia este întreruptă şi a semnalizării drumurilor deviate.
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11. ObligafUle achizitorului
11.1 La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele 
necesare execuţiei lucrărilor,
11.2 (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;
h) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;
9);,,cailje 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 Achizitorul 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 pentru dispoziţiile şi livrările sale.

\2. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
12.1 In cazul în care, din vina sa, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească Ia timp 
Qbli|aţiile asumate prin contract (potrivit art. 6.1 din contract), achizitorul are dreptul de a 
deduce din. preţul contractului, cu titlul de penalităţi (daune-interese moratorii), o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din valoarea lucrărilor executate 
cu întârziere, în termen de 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 la data expirării perioadei convenite, 
atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi (daune-interese moratorii), 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 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin 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.
12.4 în cazul în care executantul intră în procedură de insolvenţă, achizitorul are dreptul de a
rip^ncâ administratorul judiciar/lichidatorul, în termen de 3 luni de la deschiderea procedurii 
de ■ insolvenţă, solicitându-i acestuia rezilierea contractului de lucrări. Administratorul 
judiciar/lichidatorul 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.
12.5 Penalităţile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform 
prezentului contract.
12.6 Pentru prejudiciul provocat prin executarea cu întârziere, neexecutarea sau executarea 
necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoarea penalităţilor ce pot fi 
percepute în condiţiile art. 12.1, 12.2, în completare, părţile datorează daune-interese în 
condiţiile dreptului comun.
12.7 în cazul în care oricare dintre părţi suferă un prejudiciu datorat neîndeplinirii 
obligaţiilor principale contractuale (a achizitorului: de plată a lucrărilor, iar 
executantului: de executare lucrări), debitorul va datora creditorului obligaţiei^ %

;djn>:; obligaţiei principale neîndeplinite, reprezentând dapj
compensatorii. 1

e—interese
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Clauze specifice

13. Garanţia de bună execuţie a contractului 
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 termen de 
5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziţie publică. Acest termen poate fi 
prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fara a depăşi 15 zile de ia data semnării 
contractului de servicii.
13.2 Potrivit art. 154, alin (4) din Legea nr. 98/2016, garanţia de participare sau, după caz, 
garanţia de bună execuţie trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată şi se constituie prin:

a) virament bancar;
b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii, astfel:
(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat;

(ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau alt stat 
penţm achiziţie de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000,000 lei 
fără TVA şi respectiv pentru achiziţii de produse sau servicii a căror valoare estimată este 
mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;

: (iii) asigurări de garanţii emise:
-.fie de.societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau 

într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe 
site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

- fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către 
Autoritatea de Supraveghere Financiară;

, c) prin depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 
lei;

d) ,.|^nn reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul garanţiei de 
biţhâ execuţie;

e) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. 
ă). - c), în cazul garanţiei de bună execuţie.

^ (jăranţia astfel constituită devine anexă la contract.
13.3 Conform prevederilor HG nr. 297/2022, garanţia de bună execuţie a unei asocieri va fi 
emisă în numele asocierii.
13.4 In cazul în care garanţia de bună execuţie se constituie prin reţineri succesive din 
facturile emise, prestatorul 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 :^ă TVA. Pe parcursul îndeplinirii 
contractului achizitorul (Autoritatea Contractantă) urmează să alimenteze acest cont prin 
reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului, până la concurenţa sumei 
sţaibiliţe drept garanţie de bună execuţie.

(i) în situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de prestare a serviciilor 
cbptractate, precum şi pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră) prestatorul are obligaţia de a 
prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu durata corespunzătoare prelungirii 
contractului de servicii, în 5 zile lucrătoare de la data semnării de către părţi a actului 
adiţional de prelungire.
(2) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării c^i4iîiţiale 
pe perioada de prelungire a termenului de execuţie şi până la semnarea progsŞuhiLvenjal de 
recepţie finală. ' i_
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13.6 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 
prejudiciului creat, dacă prestatorul 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 
prestatorului, 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; în cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se 
sujplimentează 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.
13.8 Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie, conform Legii nr.98/2016, 
art. 154^4, alin. (5), după cum umrează:

a) 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;
b) restul de 30% din valoarea garanţei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor 
executate, pe baza procesului - verbal de recepţie finală..
(6) Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi, respectiv recepţie finală, pot fi 

întocmite şi pentru părţi/obiecte din/de lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de 
ved0re,fizic şi funcţional, proporţional cu valoarea lucrărilor recepţionate. 
i,3i<9 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.
14.2 (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:
: 5.'‘ ’ (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 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 termenului stabilit va rezilia contractul.
14.3 (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a 
stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract.
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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, 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 
plDligaţiilor 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, contravaloarea acestora urmând a fi 
recuperată din valoarea lucrărilor executate.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare 
peptru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv 
majiopera 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 
cprespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile 
contractului. In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
14.5 (1 j 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 
ijşfacerea 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 conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 
3,1^/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 
hilmcă/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care îl va înregistra 
Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs.

Inspectoratul
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(5) -Executantul va-păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea şi 
facilităţile sociale alo persoanelor, conform cerinţelor persoanei autorizate de achizitor.
(6) Executantul are obligaţia de a sorta şi depozita materialele recuperabile până la 
data predării acestora, către achizitor pentru valorificarea lor, pe baza de proces verbal 
de predare primire.

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
ii;i)>.;6ricare 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.

^ 15.2. (1) Suspendarea execuţiei lucrărilor din motivul prevăzut la pct.ii al art. 15.1. se
realizează la dispoziţia scrisă a achizitorului.
(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 conform clauzei 24.1, acesta are dreptul de a 
sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termenul 
prevăzut la art. 1 Ş. l; în acest caz va notifica, în scris, acest fapt achizitorului.

16. Finalizarea lucrărilor
1(5.1, Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a se finaliza într-
lin 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 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 pentru 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 
fiempr^tra că lucr^ile 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 sau sectoarele de lucrări pot 
funcţiona în condiţii de siguranţă, conform prevederilor contractului.
;• (2) în timpul fiincţionării 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.
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(5) înainte de începerea testelor la terminarea 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)i ‘ 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.
16.3 (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 
;. păţire achizitor.a tuturor documentelor precizate la pct. b).

î^;) ,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 
c^ul 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 2 ani (24 luni) 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 are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(l), pe cheltuiala 
propriei 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 părţi 

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

.ţrpplicite care îi revin în baza contractului.
i(3;ţ)'în cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de 
către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi ev^afşTjDlătit ca 
lucrări suplimentare. V'/:ĂS<J> ^
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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 care să le execute. 
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 2 ani de la data semnării procesului verbal de 
recepţie la terminarea 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.
18. Modalităţi de plată
18.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 30 de zile de la 
comunicarea facturii de către acesta. Facturile se vor emite în baza situaţiilor de lucrări 
confirrnate la plată de către reprezentantul achizitorului, după executarea lucrărilor. 
i8;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 

1^ lucrărilor în cel niai scurt timp posibil.
18.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, în cuantum de 15% din 
valoarea contractului, dacă acesta solicită, numai contra unei scrisori de garanţie de retumare 
a. avansului, conform Hotărârii nr. 264/2003. Potrivit art. 6 alin. (1) din HG 264/2003, la 
efectuarea plăţilor pentru lucrările executate, avansurile acordate vor fi deduse integral 
din sumele datorate. Nu se admit plăţi efective decât după deducerea integrală a 
avansului. Avansuj acordat va fi recuperat integral până la sfârşitul anului bugetar şi în 
situaţia în care, până la sfârşitul anului bugetar nu sunt executate lucrări a căror 
valoare să acopere avansul acordat se va uzita de scrisoarea de garanţie de returnare a 
avansului.
(i)VGaranţia privind retumarea 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 retumarea avansului în 
c^ul în care se prelungeşte durata contractului.
(4) Achizitorul se obligă să restituie garanţia pentru retumarea avansului la data îndeplinirii 
integrale a obligaţiilor contractuale care derivă din acordarea avansului.
18.4 - (1) Plăţile parţiale trebuie să 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 
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 
săd că umiare a unor prevederi legale.
(2:j Situaţiile de plată se depun de către executant în 2 exemplare; acestea se confirmă în 
termen de 5 zile lucrătoare 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 
achizitorj 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 motivej^dâL în 
special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor c^e nu s\!^Ş^!câ^(\\ji yk fi 
plătită imediat. AVizst— w -y■A
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i 8.6Contractul 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 efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de 
gatănţie. Plata ultimelor sume datorate executantului, pentru lucrările executate, nu va fi 
condiţionată de eliberarea procesului verbal de recepţie finală.

19. Ajustarea preţului contractului
19.1 - Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele 
declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
19.2 - Preţul lucrărilor este cel din oferta/propunere financiară, dacă nu se modifică prin act 
adiţional.
19.3 -Ajustarea preţului contractului este posibilă numai în cazul în care au loc modificări 
Legislative sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect 
ihştiţuirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale al căror efect se 
reîlecta în creşterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat preţul contractului.

20. Asigurări
^04 - (1) Executanţul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare 
ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare 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.
(3) Agenţia de asigurare trebuie să asigure lucrările, echipamentele, materialele şi 
documentele executantului pentru o valoare cel puţin egală cu costul total de refacere, 
ipd^^v costurile de demolare, de înlăturare a dărâmăturilor, onorarii şi profit. Această 
a.şig^afe 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 cauza 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 pentru 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 vigoare 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 corporale, îmbolnăviri, maladii sau decesul oricărei persoane angajate de către 
eWobutant sau oricărui alt membru al personalului executantului. Asigurarea va fi menţinută 
în vigoare şi efectivitate pe toată durata în care acest personal va participa la execuţia 
luQrârilor. Achizitorul 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 
achizitorului. Pentru angajaţii unui subcontractant, asigurarea poate fi încheiatăjie- 
subcontractant, dar executantul va fi cel responsabil pentru respeţtarea-^rezenteiyd^ze.

îălisî
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(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 achizitorului, la 
cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
20.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii 
piâţibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de executant.

21. Amenamente
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’ ,(:r) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care 
îhdeplineşte contractul.
(2) Şubcontractantul 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
2.?ui' 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 executate 
în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
23,3 Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu 
respebtarea 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, 
imftâlăt şi in mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsifri-câFe-Î4-steM«^diyoziţie
În vederea limitării consecmţelor.
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■tw,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. Pt-eluCrarea datelor cu caracter personal
Eîiecutărea contractului de furnizare presupune prelucrarea datelor cu caracter personal fapt 
pentru care părţile se obligă:
a) să respecte normele şi obligaţiile impuse de dispoziţiile legale în vigoare privind protecţia 
datelor cu caracter personal, şi anume dispoziţiile Regulamentului nr. 679/27 aprilie 2016 
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecţia datelor- RGDP), aplicabil oricărui operator de date 
său împuternicit situat în Uniunea Europeană şi oricărei persoane care prelucrează date cu 
ăafdbier personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le 
furnizează servicii;
b) să prelucreze datele cu caracter personal în mod legal, echitabil şi transparent faţă de 
persoana vizată, în scopuri determinate, precise, explicite şi legitime, într-un mod adecvat şi 
limitait la scopurile prelucrării, pe o durată limitată la perioada necesară îndeplinirii 
scopurilor, în vederea asigurării securităţii adecvate a datelor;
c) să colecteze, să prelucreze, să stocheze, să arhiveze datele cu caracter personal care se vor 
realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016, precum şi cu 
respectarea legislaţiei naţionale în materie, în scopul executării contractului de lucrări, 
având ca obiect să execute „ Lucrări de refacere a izolaţiei hidrofuge a acoperişului 
centralei termice de la Stadionul Municipal ” .
d) să păstreze datele cu caracter personal într-o formă care permite identificarea persoanelor 
vizate pe o perioadă care nu depăşeşte durata necesară îndeplinirii scopului pentru care au 
fost prelucrate, şi anume durata contractului, urmând ca ulterior datele stocate pe toată 
atceastă perioadă să fie şterse;
iei) să asigure integritatea şi confidenţialitatea datelor prin luarea unor măsuri tehnice si 
organizatorice corespunzătoare, pentru a preveni accesul neautorizat, prelucrarea sau 
distribuţia ilegală, precum şi pierderea accidentală, modificarea sau distrugerea; 
f) să se informeze şi să se notifice reciproc cu privire la orice încălcare a securităţii 
prelucrării datelor cu caracter personal, în vederea adoptării de urgenţă a măsurilor tehnice şi 
organizatorice ce se impun şi în vederea notificării Autorităţii Naţionale de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu caracter personal (ANSPDCP), conform obligaţiilor ce derivă din 
prevederile Regulamentului nr. 679/2016.

26. încetarea contractului
264 .PPtih”actul de lucrări produce efecte până la data încheierii procesului verbal de recepţie 
filială â 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 
pojşţractuale.
26i3 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 acestxaz, 
executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentempartea-^itf^ntrpt 
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
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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.
?7.2 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 între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 
cpndîţiă confirmării în scris a primirii comunicării.

30. Legea aplicabilă contractului
30.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

31. Dispoziţii finale
31.1 Prezentul contract a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din care două 
exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentru executant.
31.2. Persoanele desemnate de achizitor, responsabile cu urmărirea derulării contractului, dl. 
Ovidiu Mureşan - şef serviciu în cadrul Direcţiei Patrimoniu - Serviciul Administrare Baze 
Sportive şi ing. Anca Micle Toderean, consilier achiziţii publice în cadrul Direcţiei tehnice, a 
Primăriei Zalău.

Executant,
S.C. Univerval Eos Construct S.R.L. Zalău

Administrator,
Florin -j^iJ^rghe Pop

Achizitor,
MUNICIPIUL^

PRiivm%
lONEijyiMM AR #

I ««aS
DiREcVoR, 

ec^MÂ^IA^CUIli|JŞ
\';4. j.i

%>2,aA

DIRECTOS^ TEHNIC, 
ing. DĂNU^ IIN CUREA

AVIZAT SERVICIUL TORITO

întocmit, ing. Anca Miclc TodM^ DT-SIAP/PA/MTA/3ex
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MUNICIPIUL ZALĂU 
PRIMAR

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

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

CONTRACT DE LUCRĂRI
Nr. din //. lo^/

L Părţile contractante:
Autoritatea contractantă: MUNICIPIUL ZALĂU, P-ţa I. Maniu, nr. 3, telefon; 
0260/610550; fax: 0260/661869, cod fiscal 4291786, e-mail: primaria@zalausj.ro, cont nr. 
R068TREZ24A670501710300X deschis la Trezoreria Zalău, reprezentat prin Ionel Ciunt - 
Primar şi ec. Mariana Cuibuş - Director economic în calitate de achizitor.

şi
Executant: S.C AVRIL S.R.L , cu sediul în localitatea Negreşti Oaş str. Livezilor, nr. 37, 
jud. Satu Mare, telefon/fax 0260 610765, e-mail: avril@avril.ro, număr de înregistrare la 
Registrul Comerţului J30/1623/1992, cod fiscal R02825969, nr. cont trezorerie R054 TREZ 
5465 069X XXOO 6510, deschis la Trezoreria Satu Mare cont garanţie de bună execuţie nr.

..; . . _____________________ , deschis la _______________________________
fepfezentat prin loan Savu, administrator, în calitate de executant.

Z. 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 contractante, 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 

’fpfsfinţă în vederea monitorizării şi evaluării ritmului evoluţiei lucrărilor in conformitate cu 
contractul;
f. recepţia la terminarea lucrărilor — recepţia efectuată la terminarea completă a lucrărilor 

obiect sau a unei părţi din construcţie, independentă, care poate fi utilizată separat.
recepţia finală - recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie.

L 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 lucrăii ca fiind 
.pîăţjbilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau 
îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor din contract;

...
unui
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k. , forţa 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 
evenimehte: 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.
i3\'; perioada de garanţie a lucrărilor - perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la 
teriîiinarea 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 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.

Clauze obligatorii
4. Obiectul contractului
4.1 - Executantul se obligă să execute şi să finalizeze lucrările de „ Reparaţii capitale Stadion 
Municipal”, conform solicitării de ofertă nr. 86198 din 28.10.2022, în condiţiile ofertei, 
îhf%istrată la Primăria municipiului Zalău cu nr. 88459 din 03.11.2022, a S.C. Avril S.R.L. cu 
respectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract.
4.2 Lucrările prevăzute la art. 4.1 constau în: asfaltare, finisare scări de acces, amenajări: trotuar, 
rigbie carosabile, rigole de scurgere şi ornamentale.
4.^ - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul pentru execuţia şi finalizai-ea 
lucrărilor menţionate.

^ , 5. Preţul contractului
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, este 
de 125.510,39 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 23.846,97 lei, respectiv 149.357,36 lei, 
inclusiv TVA.
6. Durata contractului
6.1 ,l Contractul de lucrări intră în vigoare la data semnării de către părţi şi produce efecte până la 
ţnch'eierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei de 
bună execuţie.
6.2. Durata contractului este compusă din:
6.2.1. Durata executării lucrărilor, care este de 2 luni, de la data emiterii ordinului de începere a
lucrărilor, conform graficului de execuţie.
6.2.2 Durata efectuării recepţiei la tenninarea lucrărilor, care este de 15 zile de la data 
comiiinicării de către executant, a terminării execuţiei lucrărilor.
6.2.3. Durata garanţiei lucrărilor, care este de 36 luni de la data recepţiei la terminarea 
lucrărilor.
6.3. După expirarea termenului stabilit la art. 6.2.1. din contract, lucrările^jâg^j^^^gţglgrGu
aplicarea penalităţilor prevăzute la art. 12.1 din contract. « V/jrafV', î vA'
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6.4. Durata executării lucrărilor se prelungeşte automat, cu durata suspendării acestora, fără a 
fi necesar un acord de voinţă expres al părţilor în acest sens, în cazul în care lucrările se 
suspendă temporar, în baza unui Ordin de sistare emis de către reprezentantul achizitorului, 
pe, .piotiv de condiţii meteorologice nefavorabile executării lucrărilor sau la solicitarea 
achizitorului.

7. Executarea contractului
7.i Executarea lucrărilor se va realiza conform 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) Solicitarea de ofertă nr. 86198 din 28.10.2022;
b) Oferta S.C. Avril S.R.L., înregistrată la Primăria municipiului Zalău cu nr. 88459 din 

03.11.2022;
c) Lista care cuprinde cantităţile de lucrări, anexă la ofertă;
d) graficul de execuţie a lucrării;
e) 'i Documentul privind garanţia de bună execuţie;
f) Acte adiţionale, dacă există;
g) Alte anexe la contract.

% 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 
monumentelor istorice.

10. Obligaţiile principale ale executantului
i0.J ;(l;) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia 
yiciire-ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenite, în concordanţă cu obligaţiile asumate 
piih contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract.
(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă,
materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie
definiţive, 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.
ii) Executantul are obligaţia de a asigura paza şantierului pe perioada de execuţie a
lucrărilor.
10.2 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.
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, 
işu'reşpectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.
(iii' Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la cerere, caietele de 
măsurători (ataşamente/antemăsurători semnate de către executant) şi, după caz, în 
şiţiiaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe^care 
executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor. ,va

';.v \ţ\nx
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(3) 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 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 
aepperite pe cheltuiala achizitorului.
ibiS (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de 
achizitor, precurn 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 respectiva 
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 
repdrele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
30.^, 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 pentru respectivele persoane; 
iij^ 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 poluai'e, zgomot sau alţi factori generaţi de 
.metodele sale de lucru.

*&j-'(le 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. 

lb.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.
10.8, (l) 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 di-umurilor şi căilor publice sau private 

deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alţe^pjgssaane
ykst
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(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 
e;şcecutantului.
10.9 (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 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 
achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
(3) Cu excepţia linor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va 
plaţi 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:
1) 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 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 garanţie, 
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 până la 
data predării acestora, către achizitor, pentru valorificarea lor, pe bază de proces 
verbal de predare primire,
ÎO.il Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse 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 termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii 
de rezistenţă, urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei 
lucrării.
10.12 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
jH) dapne-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.
io,13. Executantul, are obligaţia de a prezenta achizitorului la sfârşitul executării lucrărilor, 
unnătoarele:
a) procese verbale de recepţie; -
1^) documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele piţse în



c) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import;
d) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate;
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 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 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 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.
10.16 (1) Executantul are obligaţia de a nu permite accesul persoanelor neautorizate pe 
şantier.
(2) Persoanele autorizate se vor limita ia personalul executantului, personalul achizitorului şi 
oricare alte persoane a căror identitate a fost în prealabil notificată executantului de către 
achij^iţor.
(i;)lGxecutantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a personalului 
sau, precum şi a tei'ţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier. Acesta va avea în vedere 
toate reglementările şi instrucţiunile 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 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 ţfipnţarea de panouri şi dispozitive de semnalizare.
(i) t)acă execuţia lucrărilor presupune devierea circulaţiei, executantul este responsabil, în 
kbeleaşi condiţii, de executarea şi întreţinerea semnalizării la extremităţile secţiunilor unde 
circulaţia este întreruptă şi a semnalizării drumurilor deviate.

îl. Obligaţiile achizitorului
l l.i La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele 
necesare execuţiei lucrărilor,
11.2 (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.
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(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 Achizitorul 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 pentru dispoziţiile şi livrările sale.

12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
12.1 în cazul în care, din vina sa, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească la timp 
obligaţiile asumate prin contract (potrivit art. 6.1 din contract), achizitorul are dreptul de a 
deduce din preţul contractului, cu titlul de penalităţi (daune-interese moratorii), o sumă 
Şphiyalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din valoarea lucrărilor executate 
cu întârziere, în terrnen de 30 zile de la data comunicării penalităţilor datorate. Penalităţile 
vor fi calculate la valoarea stabilită, pentru fiecare zi întârziere, până la îndeplinirea efectivă 
a pbligaţiilor.
12.2 în cazul în care achizitorul nu onorează facturile la data expirării perioadei convenite, 
atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi (daune-interese moratorii), 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 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin 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.
Î2.4 în cazul în care executantul intră în procedură de insolvenţă, achizitorul are dreptul de a 
notifica administratorul judiciar/lichidatorul, în termen de 3 luni de la deschiderea procedurii 
ii,e. .insolvenţă, solicitându-i acestuia rezilierea contractului de lucrări. Administratorul 
judiciar/lichidatorul 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.
^2.5 Penalităţile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform

ip prezentului contract.
12.6 Pentru prejudiciul provocat prin executarea cu întârziere, neexecutarea sau executarea 
hecorespunzătoare a obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoarea penalităţilor ce pot fi 
percepute în condiţiile art. 12.1, 12.2, în completare, părţile datorează daune-interese în 
condiţiile dreptului comun.
12.7 In cazul în care oricare dintre părţi suferă un prejudiciu datorat neîndeplinirii 
obligaţiilor principale contractuale (a achizitorului: de plată a lucrărilor, iar a 
executantului: de executare lucrări), debitorul va datora creditorului obligaţiei, 100 % 
din valoarea obligaţiei principale neîndeplinite, reprezentând daune interese 
compensatorii.

■

13. Garanţia de bună execuţie a contractului 
i 3. .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 termen de 
5,.zile lucrătoare'de la semnarea contractului de achiziţie publică. Acest termen poate^fi 
prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fara a 
contractului de servicii.
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13.2 Potrivit art. 154, alin (4) din Legea nr. 98/2016, garanţia de participare sau, după caz, 
garanţia de bună execuţie trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată şi se constituie prin:

a) virament bancar;
b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii, astfel:
(i) , scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat;
(ii) 'scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau alt stat 

pentru achiziţie de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000,000 lei 
fără TVA şi respectiv pentru achiziţii de produse sau servicii a căror valoare estimată este 
măi'mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;

•(iii) asigurări de garanţii emise:
- fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau 

într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe 
site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

- fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către 
Autoritatea de Supraveghere Financiară;

c) prin depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 
lei;

d) prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul garanţiei de 
bună; Execuţie;

■ prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. 
a) - c), în cazul garanţiei de bună execuţie.
Q^anţia astfel constituită devine anexă la contract.
13 .3 Conform prevederilor HG nr. 297/2022, garanţia de bună execuţie a unei asocieri va fi 
emisă în numele asocierii.
13.4 în cazul în care garanţia de bună execuţie se constituie prin reţineri succesive din 
facturile emise, prestatorul are obligaţia de a deschide un cont Ia 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 achizitorul (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.
.13.5 (1) în situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de prestare a serviciilor 
contractate, precum şi pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră) prestatorul are obligaţia de a 
prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu durata corespunzătoare prelungirii 
contractului de servicii, în 5 zile lucrătoare de la data semnării de către părţi 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.
13.6 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 
prejudiciului creat, dacă prestatorul 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 
prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. în situaţia executării 
garmţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregi garanţia 
în Caiiză raportat la restul rămas de executat. \

o^'chif
8



13.7., în 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.
13.8 Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie, conform Legii nr.98/2016, 
art. 154M, alin. (5), după cum umrează:

a) 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;
b) restul de 30% din valoarea garanţei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor 
executate, pe baza procesului - verbal de recepţie finală, □ în urma unei solicitări scrise 
din partea executantului.
(6) ^rocesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi, respectiv recepţie finală, pot fi 

întocmite şi pentru părţi/obiecte din/de lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de 
vedere fizic şi fimcţional, proporţional cu valoarea lucrărilor recepţionate.
13.9 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.
14.2 (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 semn^ea 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, 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 întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă 

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 heconformării, la expirarea termenului stabilit va rezilia contractul.
JO' (i) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a 
stafcili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au 
pbligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi 
profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea 
executantului, 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, îri ateliere, depozite şi oriunde îşi des^şoară activităţile legate de îndeplinirea 
obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse. \ .ţ\ ^
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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, contravaloarea acestora urmând a fi recuperată din valoarea 
lucrărilor executate.
(2) , Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare 
peniru verificarea, măsurarea 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 conformitate cu prevederile 
contractului. In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
14.5 (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea 
şichizitorului.
(2) Executantul are, obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, 
jjicldşiy fundaţiile, sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate.
0^''£xecutantul 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.
(SJ;.Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, 

ţjj^ , &yeriiiiientelor 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 
(siilbcontractanţi), în. conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 
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 
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.
(6) Executantul are obligaţia de a sorta şi depozita materialele recuperabile până la data
pfejiiării acestora, către achizitor pentru valorificarea lor, pe baza de proces verbal de 
priedare primire. \ [vf\
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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) 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.

]L5<iJ .41) Suspendarea execuţiei lucrărilor din motivul prevăzut la pct.ii al art. 15.1. se 
r^lizează la dispoziţia scrisă a achizitorului.
(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.
i5.3 Fjără a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 24.1, acesta are dreptul de a 
sişţa lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul 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.
Î6.2. (1) Executantul are obligaţia de a obţine autorizaţia ISCIR pentru toate echipamentele 
4ini 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 pentru 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 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 sau sectoarele de lucrări pot 

funcţiona în condiţii de siguranţă, conform prevederilor contractului.
(2) în timpul funcţionării de probă, executantul va înştiinţa achizitorul că lucrările sunt gata 

pentru efectuarea oricăror alte teste la terminare, inclusiv teste de hincţionare, pentru a 
demonstra că lucrările corespund criteriilor specificate în cerinţele achizitorului.
(3 j Mfeptuarea 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.
(3) înainte de începerea testelor la terminarea 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) 6 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. V
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16.3 (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;
hi';, de a elabora un set complet de înregistrări ale execuţiei lucrărilor "conforme cu 
ejtecuţia", precizând amplasamentele, dimensiunile şi detaliile lucrărilor real executate. 
Aceste înregistrări vor fi păstrate pe şantier şi vor fi utilizate în scopul recepţiei lucrărilor. 
Supliment^, executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului planşe ale lucrărilor 
cohfornie cu execuţia, reprezentând lucrările aşa cum sunt executate, şi le va transmite după 
c^, pentm revikiire 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).
(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. In 
c^ul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, 
stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatai'ea remedierii tuturor 
lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia
de recepţie.
T6l4 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 I^ecepţia 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 3 ani (36 luni) 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, 
ppnţtapţiilor 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:
0 . 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 părţi 

,a.lucrărilor; sau
iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau 

implicite care îi revm 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), 
aphiziţprul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute, 
feheifuîelile 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 3 ani de la data semnării procesului verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de 
existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nere^pey^^ 
normelor de execuţie.
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18. Modalităţi de plată
18.1- Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 30 de zile de la 
comunicarea facturii de către acesta. Facturile se vor emite în baza situaţiilor de lucrări 
confirmate la plată de către reprezentantul achizitorului, după executarea lucrărilor.
18.2 - 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 
efectii^e a plăţii.. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea 
iubfărilor m cel mai scurt timp posibil.
18'.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, 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. (1) din HG 264/2003, la 
efectuarea plăţilor pentru lucrările executate, avansurile acordate vor fi deduse integral 
din sumele datorate. Nu se admit plăţi efective decât după deducerea integrală a 
avansului. Avansul acordat va fi recuperat integral până la sfârşitul anului bugetar şi în 
situaţia în care, până la sfârşitul anului bugetar nu sunt executate lucrări a căror 
valoare să acopere avansul acordat se va uzita de scrisoarea de garanţie de returnare a 
avansului.
(2). Garanţia privind retumarea avansului se va constitui în cuantumul sumei solicitate ca 
avans, cu valabilitate până la data îndeplinirii integrale a obligaţiilor contractuale care derivă 
dip, acordarea avansului.
(3:) Âcfiizitorul poate solicita prelungirea valabilităţii garanţiei pentru retumarea avansului în 
că^ în care se prelungeşte durata contractului.
(4) Achizitoml se obligă să restituie garanţia pentm retumarea avansului la data îndeplinirii 
integrale a obligaţiilor contractuale care derivă din acordarea avansului.
18.4 - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenomlui), la 
vploarea 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 pentm 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 în 2 exemplare; acestea se confirmă în 
termen de 5 zile lucrătoare de la primirea lor.
PJ vPlăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare dar nu influenţează 
tbjponsabilitatea 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 
defmitive 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 
piaţifă 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 efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de 
garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului, pentm lucrările executate^ 
condiţionată de eliberarea procesului verbal de recepţie finală.
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19. Ajustarea preţului contractului
19.1 T Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele 
declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
19.2 - Preţul lucrărilor este cel din oferta/propunere financiară, dacă nu se modifică prin act 
adiţional.
19.3 -Ajustarea preţului contractului este posibilă numai în cazul în care au loc modificări 
legislative sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect 
instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale al căror efect se 
reflecta în creşterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat preţul contractului.
20. Asigurări
20.1 - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare 
ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare 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 
pirîmelor de asigurare va fi suportată de către executant.
(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 pentru 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 vigoare pe perioada transportului spre 
iantier 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 membru al personalului executantului. Asigurarea va fi menţinută 
în vigoare şi efectivitate pe toată durata în care acest personal va participa la execuţia 
lucrărilor.
Achizitorul 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 
aceştea decurg dintr-un act sau dintr-o neglijenţă a achizitorului sau a personalului 
achizitorului. Pentru angajaţii unui subcontractant, asigurarea poate fi încheiată de către 
şubcdiitractant, dar executantul va fi cel responsabil pentru respectarea prezentei clauze.

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 achizitorului, la 
cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate),

ofkluljurlm^
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20.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru 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.

21. Amenamente
2X.1 (1) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
^Odific^ea clauzelor contractului, prin act adiţional.
(21 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act 
adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.

22: Subcontractatiţi
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 

4^ îndeplineşte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi 
îndeplineşte partea sa din contract.
(Sf) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi 
îndeplinesc partea lor din conţract.
22i4 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 
finotificată 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 executate
în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
>23-3 Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu 
respectarea dispoziţiilor articolului 23.2.

24., Forfa 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 ă 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.p^^
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25. Prelucrarea datelor cu caracter personal
Executarea contractului de furnizare presupune prelucrarea datelor cu caracter personal fapt 
peiiţru care părţile se obligă:
a) să respecte normele şi obligaţiile impuse de dispoziţiile legale în vigoare privind protecţia 
datelor cu caracter personal, şi anume dispoziţiile Regulamentului nr. 679/27 aprilie 2016 
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecţia datelor- RGDP), aplicabil oricărui operator de date 
sau împuternicit situat în Uniunea Europeană şi oricărei persoane care prelucrează date cu 
caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le 
furnizează servicii;
b) să prelucreze datele cu caracter personal în mod legal, echitabil şi transparent faţă de 
persoana vizată, în scopuri determinate, precise, explicite şi legitime, într-un mod adecvat şi 
liinitat la scopurile prelucrării, pe o durată limitată la perioada necesară îndeplinirii 
scopurilor, în vederea asigurării securităţii adecvate a datelor;
c) să colecteze, să prelucreze, să stocheze, să arhiveze datele cu caracter personal care se vor 
reâliza în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016, precum şi cu 
respectarea legislaţiei naţionale în materie, în scopul executării contractului de lucrări, 
având ca obiect:„ Reparaţii capitale Stadion Municipal”
d) să păstreze datele cu caracter personal într-o formă care permite identificarea persoanelor 
vizate pe o perioadă care nu depăşeşte durata necesară îndeplinirii scopului pentru care au 
fost prelucrate, şi anume durata contractului, urmând ca ulterior datele stocate pe toată 
această perioadă să fie şterse;
e) să asigure integritatea şi confidenţialitatea datelor prin luarea unor măsuri tehnice si 
organizatorice corespunzătoare, pentru a preveni accesul neautorizat, prelucrarea sau 
distribuţia ilegală, precum şi pierderea accidentală, modificarea sau distrugerea;

, să se informeze şi să se notifice reciproc cu privire la orice încălcare a securităţii 
preiiucrării datelor cu caracter personal, în vederea adoptării de urgenţă a măsurilor tehnice şi 
organizatorice ce se impun şi în vederea notificării Autorităţii Naţionale de Supraveghere a 
M;eilucrării Datelor cu caracter personal (ANSPDCP), conform obligaţiilor ce derivă din 
prevederile Regulamentului nr. 679/2016.

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 
cbntractuale.
26.3, .Contractul de lucrări poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea 
Gprîltrâetantă, 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 
m 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 
îrid.eplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
i ■

2 7. Soluţionarea litigiilor
17.1 Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 
prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi Îî3lî$.^a£.aia4^sa 
legătură cu îndeplinirea contractului.
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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
^S.l-Limba care guvernează contractul este limba română.

29, Comunicări
291;! (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie 
şâ'fie. transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul 
primirii.
29.2 Corhunicările între 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.

3-J'.pispoziţii finale
3111 Prezentul contract a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din care două 
exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentru executant.
311:12. Persoanele desemnate de achizitor, responsabile cu urmărirea derulării contractului, dl. 
OVîdiu Mureşan - şef serviciu în cadrul Direcţiei Patrimoniu - Serviciul Administrare Baze 
Sportive şi ing. Anca Micle Toderean, consilier achiziţii publice în cadrul Direcţiei tehnice, a 
Primăriei Zalău.

Executant,
S.C AVRIL S.R.L, Negreşti Oaş

Achizitor,
MUNICIPIUL ZALĂU

iQ^teL crm^ )
Conîr'ji f 
^MlCy.f prrnvil.

Administrator, 
loan Savu

î.’, ♦
■<vIJ.

DIRECTOR TEHNIC, 
ing. DĂNUŢjpsteN CUREA

O JURIDIC,AVIZAT SERVIC
\

DT-SIAP/PAyMTA/3exîntocmit, ing. Anca i^cle Toderean
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MUNIClPiUL ZALĂU 
PRIMAR

450016 ■ Zalâu, Piaţa liiliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj 
Telefon; (40)260.610550 
http://www.zalausj.ro

Fax,(40)260.661869 
8-mail: primarla@zalausj.ro

ACT ADIŢIONAL NR. 2 
LA CONTRACTUL DE LUCRĂRI 

NR. 38772 din 11.05.2022

încheiat azi, 16.12.2022. si inregistrat la Municipiul Zalau cu nr. 99937

Intre:
MUNICIPIUL ZALĂU, P-ţa I. Maniu, nr. 3, tel: 0260/610550; fax: 0260/661869, e- 
mail uri mari-a/lizal aus 1 .m\ 4291786,cod fiscal cont
R067TREZ24A705000710130X, deschis la Trezoreria Zalău, reprezentat prin Ionel 
Ciunt - Primar şi ec. Mariana Cuibuş - Director economic, în calitate de achizitor.

nr.

Si
SC SCIFCAR S.A. Cluj Napoca cu sediul în municipiul Cluj Napoca, Str. 
Sobarilor, nr. 36A, jud. Cluj, tel. 0264439608, e-mail: sc>fcar@ginail.^eQm. număr de 
înmatriculare RO
R048TREZ2165069XXX008648j deschis Trezoreria Cluj, reprezentată prin Carpiuc 
loan Mirel - administrator în calitate de executant.

J12/15 59/1991,: . CUI 201705, nr. , cont

a intervenit prezentul act adiţional, în baza baza HCL nr. 460 din 16.12.2022, a 
Ordonanţei de urgenţă nr. 47/2022 din 14 aprilie 2022 privind ajustai*ea preţurilor 
contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de 
concesiune/acordurilor-cadru si a Referatului Direcţiei Tehnice - Serviciul investiţii, 
achiziţii publice nr. 99786/16.12.2022.

Art. 1. Se majorează preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, prevăzut la 
art. 5.1 din contract, de la 2.928.095,00 lei fara TVA, respectiv 3.484.433,05 lei cu 
TVA inclus, la 4.256.197,12 Iei, fără TVA, respectiv 5.064.874,57 Iei, cu TVA 
inclus.

Valoarea totala a majorării este de 1.328.102,12 • lei, fără TVA, respectiv 
1.580.441,52 lei, cu TVA din care:

- suma de 347.513,00 lei, fara TVA, respectiv 413.540,47 lei, cu TVA, 
reprezintă contravaloarea ajustării preţului Contractului de lucrări nr. 38772/11.05.2022, 
conform formulei de ajustare prevăzută la art. 3 alin. (4) din OUG m-. 47/2022, privind 
ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor 
de concesiune/acorduri lor-cadm;

■ Vizat
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-suma de 980.589,12 lei, fara TVA, respectiv 1.166.901,05 lei, cu TVA, 
reprezintă contravaloarea lucrărilor suplimentare propuse de proiectantul S.C, Rono 
Aqua S.R.L. prin Dispoziţia de şantier nr. 1/03,10.2022, înregistrată la Municipiul Zalău 
cu nr. 78671/03.10.2022 si prin Dispoziţia de şantier nr. 2/05.11.2022, înregistrată la 
Municipiul Zalău cu nr. 96856/07,12,2022,

Art. 3. Celelalte articole din contract rămân nemodificate,
Art. 4. Prezentul act adiţional face parte'integrantă din Contractul de lucrări nr. 

38772 din 11.05.2022 „Lucrări tehnico-edilitare pentru blocuri ANL cartier Dumbrava 
Nord din municipiul Zalau (reţea distribuţie apa, reţea canalizare menajera, statie de 
pompare pentru canalizarea menajera, canalizare pluviala)*’ şi s-a întocmit în 3 
exemplare originale, din care 2 exemplare pentru achizitor şi 1 exemplar pentru 
executant.

ACHIZITOR, 
MUNICIPIUL ZALAU

EXECUTANT,
SC SCIFCAR SRL Cluj Napoca

PRIMAR, 
Ionel Qutr

s

DIRECTOR ECONOMIC, 
ec. Marlana^Cuibus

16/iDIRECTOR TEHNIC 
ing. Danut^mpiiii^ Curea

VIZAT
SERVICIUL JURIDIC,

ţ

întocmit, ing. M Brudasca , 
DT-SIAP/AP/MB/3ăx
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