
CONTRACT DE LUCRARI AMENAJARE SALA FESTIVITA'fI GPN POGONLE

Contract de lucrari
Nr. 5 data 02.05.2018

1. Paftile contractante
ln temeiul Legii nr. 9A2A16 privind atribuirea contractelor de achizilie public5, a
contractelor de concesiune de lucr5ri publice gi a contractelor de concesiune de
servicii, s-a incheiat prezentul contract de lucrari avand ca obiect "AMENAJARE
SALA FESTIVITATI GPN POGONELE(REPARATII INTERIOARE GPN
POGONELE )"

intre,UAT COMUNA TINTESTI , cu sediul . in SAT TINTESTI nr.277,
jud.BUZAU, telefon/ fax 0238532070 cod fiscal 4088227, avand contul
nr.RO96TRE2244650301710101X, deschis la Trezoreria municipiutui
BUZAU reprezentata prin PRIMAR - STOICA AUREL in calitate de
achizitor,pe de o parte
9i

S.C EVAL PLUS ACTIV S.R.L, cu sediul iri BUZAU, str. CARTIER
BROSTENI, nr. _, inregistratd la Registrul Come(ului cu nr. J10178212014,
cod fiscal 33780409, avdnd contul nr. RO88TREZ1665069XXX012871deschis la
Trezoreria BUZAU , reprezentatd prin CROITORU IONUT in calitate de
executant, pe de afte parte.

2. Definitii
2.1. - ln prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract - prezentul eontract si toate anexele sale;
b. achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in

! _ Prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil executantului he catre achizitbr, in baza

contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor
sale, asumate prin contract; /

d. amplasamentul lucrarii - locul unde execulantul executa lucrarea;
e. forta majora - un eveniment mai presus de contio[ul partilor, care nu se

daloreaza greSelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul
incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea
contractului; . sunt . considerate asemenea evenimente: razboaie,. revolutii,
incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca ufmare a
unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa" Nu este
considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a
crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea
obligatiilor uneia din parti;
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f. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
g. utilizator- persoana fizica sau juridica care ulilizeaza lucrarile cuprinse in

prezentul contract.
h. garanlia de participare: suma de bani care se constituie de citre ofertant in

scopul de a proteja autoritatea contractanti fatd de riscul unui eventual
comportament necorespunzdtor al acestuia pe intreaga perioadd derulatd pAnd
la incheierea contractului de achizitie publicd.

i. garantia de bund execulie: suma de bani care se constituie de c6tre
contractant in scopul asigurerii autoritdlii contractante de indeplinirea cantitativd,
calitativd 9i in perioada convenite a contractului.

j.garanlia acordati lucrdrilor: perioada de timp cuprinsi intre data receptiei la
terminarea lucrdrilor 9i data receptiei finale

k. perioadd de notificare a defec{iunilor inseamnd perioada de timp cuprinsd
intre momentul identificirii defectiunii gi momentul transmiterii citre executant a
notificirii privind defectiunile apdrute la lucrdri in intervalul de timp cuprins intre
data receptiei la terminarea lucrdrilor gi receplia finali, la expirarea perioadei de
garantie acordati lucdrilor.

|'lltgPretare3.1. - ln prezentul contract, cu exceplia unei prevederi contrarq, cuvintele la
forma singular vor include forma de plural gi viceversa, iar cuvi6tele de genul
masculin vor fi interpretate ca incluz6nd gi genul feminin gi viceversa, acolo unde
acest lucru este permis de context. i
3.2. - Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintd zile
calendaristice dacd nu se specificd in mod diferit.
3.3. - Clauzele gi expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.

4. Obiectul principal al contractului
4.1. - Executantul se obligd sd execute, sd finalizeze gi se remedieze oricedefecte ale lucrdrii AMENAJARE SALA FESTIVITATI GPN
POGONELE(REPARATII INTERIOARE GPN POGONELE ), in conformitate cu
obligatiile asumate prin prezentul contract.
4.2.- Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit pentru
executia si finalizarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract.

Clauze obliqatorii

5. Pretul contractului
5.1. - Prelul convenit pentru indeplinirea contractului, pl6tibil executaniulul de
cdtre achizitor, conform graficului de plati, este de 40329.97 lei fara TVA. Plata
taxei pe valoare a.daugata se va face la cota TVA prevazuta de legislatia in
vigoare la data facturarii.

6. Durata contractului
6.1. - Contraclul d6 llcrdri intrd in vigoare la data semndrii de cdtre perti 9i igi
produce efectele pAnd la incheierea procesului verbal de recep{ie finali a
lucrdrilor contractate .
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6.2.- Termenul de executie al lucrarilor este de maxim 25 zile calendaristice,
incepand de la data intrarii in vigoare a contractului, conform art.7.'l . din
prezentul contract.

7 . Executarea contractului
7.1. - Executarea contractului incepe dupd predarea amplasamentului de catre
achizitor.

8. Doc u mentele co ntractul u i
8.1. - Documentele contractului sunt:

a) listele de cantitati:
b) factura;
c) situatie de lucrari .

9. Obliqatiile principale ale executantului
9.1. - Executantul se obligi sd execute, si si finalizeze , conform termenelor
prevazute la clauza 6.1. si 6.2 din contract.
9.2. - (1) Executantul are obligalia de a executa qi finaliza lucrdrile, precum gi de
a remedia viciile ascunse, cu atenlia gi promptitudinea cuveniti, in concordanli
cu obligaliile asumate prin contract.

(2) Executantul are obligalia de a supraveghea lucrprile, de a asigura fo(a
de munci, materialele, instalatiile, echipamentele 9i toate,'celelalte obiecte, fie de
naturd provizorie, fie definitive cerute de gi pentru contract, in mpsura in care
necesitatea asigurerii acestora este prevezutd in contract sau se/poate deduce
in mod rezonabil din contract.
9.3. - Executantul are obligalia de a prezenta achizitolului, inainte de inceperea
executiei lucririi, orice date solicitate
9.4. - Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea gi
siguranla tuturor operaliunilor executate pe gantier, precum gi pentru procedeele
de executie utilizate, cu respectarea prevederilor $i a reglementerilor legii privind
calitatea in constructii.
9.5. - (1) Executantul are obligatia de a respecta gi executa dispozitiile
achizitorului in orice problemd, menlionatd sau nu in contract, referitoare la
lucrare. in cazul in care executantul considere cd dispoziliile achizitorului sunt
nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obieclii, in scris, fdrd
ca obiectiile respective sd il absolve de obligatia de a executa dispoziliile primite,
cu exceplia cazului in care acestea contravin prevede{lor legale.

(2) in cazul in care respectarea gi executarei dispoziliilor pievdzute la
alin.(1) determind dificultdti in executie care genereazd costuri suplimentare,
atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului. i
9.6. - (1) Executantul este responsabil de triisarea corecte a lubrdrilor iald de
reperele date de achizitor, precum 9i de furnizarea tqturor echipamentelor,
instrumentelor, dispozitivelor 9i resurselor umane necesare indeplinlrii
responsabilitilii respective.

(2) ln cazul in care, pe parcursul executiei lucrdrilor, survine o eroare in
pozilia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricdrei pd(i a lucririlor,
executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatatd, pe cheltuiala sa, cu
exceptia situaliei in care eroarea respectivd este rezultatul datelor. incorecte
furnizate, in scris, de cdtre proiectant. Pentru verificarea trasdrii de cdtre
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proiectant, executantul are obligatia de a proteja gi pdstra cu grije toate reperele,
bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.
9.7. - Pe parcursul execuliei lucrdrilor 9i remedierii viciilor ascunse, executantul
are obligatia:

D de a lua toate mdsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cdror
prezenld pe gqntier este autorizati gi de a mentine gantierul (atAt timp cat acesta
este sub controlul siu) 9i lucrdrile (atAt timp cAt acestea nu sunt finalizate qi
ocupate de citre achizitor) in starea de ordine necesard evitirii oricdrui pericol
pentru respectivele persoane;

i;) de a procura gi de a intreline pe cheltuaala sa toate dispozitivele de
iluminare, protectie, ingrddire, alarmd gi pazd, c6nd 9i unde sunt necesare sau
au fost solicitate de cetre achizitor sau de citre alte autoritdli competente, in
scopul protejdrii lucririlor sau al asigurerii confortului riveranilor;

iiiy de a lua toate misurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul
pe gi in afara gantierului 9i penhu a evita orice pagubd sau neajuns provocate
persoanelor, proprietdlilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau
alli factori generali de metodele sale de lucru.
9.8. - Executantul este responsabil pentru mentinerea in,buni stare a lucrdrilor,
materialelor, echipamentelor gi instalatiilor care urmeazi,a fi puse in operd, de la
data primirii ordinului de incepere a lucrdrii pAni la data semn{rii procesului-
verbal de receptie a lucrdrii.
9.9. - (1) Pe parcursul execuliei lucririlor gi al remedierii viciilor ascunse,
executantul are obligalia, in misura permisd de I. respectarea prevederilor
contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau
b) cdile de acces, prin folosirea gi ocuparea drumurilor 9i cdilor publice

sau private care deservesc proprietdlile aflate in posesia achizitorului sau a
oricdrei alte persoane.

(2) Executantul va despdgubi achizitorul impotriva tuturor redamaliilor,
acliunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor 9i cheltuielilor, indiferent
de natura lor, rezultAnd din sau in legdturd cu obliga{ia prevezut6 la alin.(1),
pentru care responsabilitatea revine executantului.
9.10. - (1) Executantul are obligalia de a utiliza in mod rezonabil caile publice ce
comunicd cu sau sunt pe traseul gantierului gi de a preveni deteriorarea sau
distrugerea acestora de citre traficul propriu; executaRtul va selecta traseele, va
alege gi va folosi vehiculele, va limita gi repartiza incdrcdturile, in a9a fel incdt
traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea mate.rialelor,
echipamentelor, instalaliilor sau altora asemi:nea, de pe gi pe gantier, sd fie
limitat, in mesura in care este posibil, astfel incAt sd nu produci deteriorSri sau
distrugeri ale incaperilor respective.

(2) ln cazul in care se produc deteriordri sau distrugeri dle oricdrui pod
sau drum care comunici cu sau care se afld pe traseul gantierului, datoritd
transportului mateiialelor, echipamentelor, instalaliilor sau altora asernenea,
executantul are obligatia de a despdgubi achizitorul impotriva tuturor reclamaliilor
privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
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(3) Cu exceplia unor clauze contrare previzute in contract, executantul
este responsabil gi va pldti consolidarea, modificarea sau imbundtdlirea, in
scopul facilitirii transportului materialelor, echipamentelor, instalaliilor sau altora
asemenea, a oricdror drumuri sau poduri care comunicd cu sau care se afld pe
traseul gantierului.
9.11. - (1) Pe parcursul execuliei lucrdrii, executantul are obligatia:i) de a evita, pe cAt posibil, acumularea de obstacole inutile pe gantier;

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii,
surplus de materiale;
iii) de a aduna 9i indepdrta de pe gantier dirAmiturile, molozul sau
lucririle provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reline pe gantier, p6nd la sfArgitul
perioadei de garanlie, numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrdri
provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada
de garanlie.
9.12. - Executantul rdspunde, potrivit obligaliilor care ii revin, pentru viciile
ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 2 ani de la receplia lucrdrii
precum si dupa implinirea acestui termen, pe toatd purata de existenld a
constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea
normelor de proiectare gi de execulie in vigoare la data realizdrii ej, conform art.
29 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construclii, cu inodificarile 9i
completdrile ulterioare.
9.13. - Executantul se obligd sa despegubeasci achiziforul Tmpotriva oricdror:1 reclamatii gi actiuni in justilie, ce rezultd dih inc6lcarea unor drepturi

de proprietate intelectualS (brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), sau
cele legate de echipamentele, materialele, inslalatiile sau utilajele
folosite pentru sau in legdturd cu execulia lucrdrilor sau incorporate in
acestea; gi
ii) daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice natura.afrrente, cu
exceptia situatiei in care o astfel de incdlcare rezultd din respectarea
proiectului sau caietului de sarcini intocmit de cdtre achizitor.

9.14. - La finalizarea lucndrilor, executantul are obligalia de a notifica, in scris,
achizitorului cd sunt indeplinite conditiile de receplie a lucrarilor solicit6nd
acestuia convocarea comisiei de receptie. Achizitorul.are la dispozitie 14 de zile
pentru organizarea receptiei la terminarea lucrarilor, acestea curgand de la data
inregiskarii notificarii la UAT COMUNA TINTESTI.

La sfdrgitul executiei lucrdrii se vor prezenta achizitorului : ,a) Factura fiscali;b) Situatie de lucrdri;c) Procese verbale de receplie;
9.15. - Executantul va numi un responsabil care va rdspunde pehtru securitatea
gi prevenirea accidentelor pe gantier. Aceastd persoani trebuie sd fie calificatd
pentru o astfel de i5spundere gi sd aibd autoritatea de a emite dispozilil.gi de a
lua mdsurile necesare pentru prevenirea accidentelor.
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9.16. - Pe parcursul execuliei lucrdrilor, executantul are obligalia de a sprijini
activitatea persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, in scopul
exercitirii rdspunderii 9i autorititii sale.
9.17. - Executantul poartd intreaga rdspundere in cazul producerii accidentelor
de muncd, evenimentelor 9i incidentelor periculoase, imbolndvirilor profeslonale
generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalalii etc.) procedee
tehnologice utilizate sau, de cetre lucretorii sdi 9i cei apa(inAnd societdtilor care
desfdgoard activititi pentru acesta (subcontractan!i), in conformitate cu
prevederile Legii securitdlii 9i sdnitdlii in munce nr. 319/2006 9i a Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 aprobate prin H.G. nr. 142512006,
precum gi orice modificare legislativd apdrutd pe timpul desfdgurdrii contractului.
9.18. - ln cazul producerii unor accidente de munci, evenimente sau incidente
periculoase in activitatea desfdguratS de executant, acesta va comunica gi
cerceta accidentul de munca, evenimentul, conform prevederilor legale pe care il
va inregistra la lnspectoratul Teritorial de Muncd .

9.'18. - Executantul va pdstra un registru 9i va intocmi rapoarte privind senetatea,
securitatea gi securitatea conform legii.\- 9.20, - Achizitorul va inregistra numai cu evenimen!6le produse propriilor
angajali.
9.21. - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de dat;ne -interese,
compensalii pldtibile prin lege, in privinla sau ca urmare a unui accident sau
prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane a_ngajate de executant sau
subcontractant, cu exceptia accidentelor sau rejudiciilor rezultate din vina
achizitorului sau a angajalilor acestuia.
9.22. -(1) Graficul de executie reprezinta parte integranta din contractul incheiat
si are caracter obligatoriu pe toata perioada de derulare a contractului.
9.23. -(1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse,
fara aprobarea achizitorului.

(2)-Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori dd cate ori
astfel de lucrari, inclusiv fundatiile, sunt finalizate pentru a fi examinate si
masurate.

(3)-Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare,
la dispozitia achizitorului, si de a reface aceasta parte sau parti de tucrare, daca

!, este cazul, pe cheltuiala acestuia. 
L

9.24. - ln cazul in care executantul executa lucrari care devin ascunse fara a fi in
prealabil verificate de catre achizitor/dirigintele de santier, acestea vor fi
descoperite la cererea achizitorului de catre executant pe cheltuiala acestuia
impreuna cu lucrarile necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.

1 0. Obliqatiile achizitorului
10.1. - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului
amplasamentul lucrarii liber de orice sarcina.
10.2. - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a
oricaror alte informatii furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile sale.
Achizitorul va depune toate diligentele pentru eliberarea cu celeritate a avizelor
care cad in sarcina sa de eliberare in conditiile in care executantul a depus o
documentatie corecta si corespunzatoare inregistrata la achizitor.
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10.3. - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fdri platd,
daci nu s-a convenit altfel, urm6toarele:

a) amplasamentul lucrdrii, liber de orice sarcind;
u,) suprafetele de teren necesare pentru depozitare gi penku
organizarea de gantier;
c) racordurile pentru utilititi (apa, energie, canalizare etc.), pdnd la
limita amplasamentului gantierului.

10.4. - Achizitorul are obligatia de a verifica lucrarile realizate de executant, la
solicitarea acestuia si de a le confirma prin acceptarea situatiilor de lucrari
prezentate de acesta numai daca acestea corespund cantitativ si calitativ.
Termenul de verificare este de maxim 5 zile lucratoare de la primirea situatiilor
de lucrari de la executant. ln acelasi termen achizitorul va solicita, daca este
cazul lista integrala a documentelor care trebuie completate in vederea verificarii
situatiei de lucrari.
Termenul de acceptare/respingere este de 3 zile de la completarea
documentelor solicitate.
10.5. - Achizitorul are obligatia de\- contract.

a efectua plata lucrarilor executate din

la teiminarea lucrarilor
/

10.6. - Achizitorul are obligatia de a efectua receptia

ll.Protectia patrimoniului cultural national
1'1.1. - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare.rsau orice alte vestigii sau
obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucririi sunt
considerate, in relaliile dintre pdrti, ca fiind proprietatea absolutd a achizitorului.
1 1.2. - Executantul are obligalia de a lua toate precautiile necesare pentru ca
muncitorii sdi sau oricare alte persoane sa nu indepdrteze sau sd deterioreze
obiectele prevdzute la clauza 11.1, iar imediat dupd descoperirea 9i inainte de
indepirtarea lor, de a ingtiinta achizitorul despre aceasti descoperire q,i de a
indeplini dispozitiile primite de Ia achizitor privind indepdrtarea acestbra. Dacd
din cauza unor astfel de dispozitii, executantul suferd intArzieri gi/sau cheltuieli
suplimentare, atunci, prin consultare, pd(ile vor stabili:
a)orice prelungire a duratdi de execulie la care executantul are dreptul;
b)totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.
1 1.3. - Achizitorul are obligatia, de indatd ce a luat la cunogtintd despre
descoperirea obiectelor prbvdzute la clauza 1 1 .1 , de a ingtiinla in acest sens
organele de polilie gi Comisia Monumentelor lstorice.

Clauze specifice
l2.Pretentii

12.1. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii, in limita prejudiciului creat,
daca executantul nu isi executa, executa cu intarziere " sau executa
necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior erniterii unei
pretentii, achizitoiuI are obligatia de a notifica acest lucru executantul, precizand
totodata obligatiile care nu au fost respectate.' 13. lnceperea si executia lucrarilor
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13.1 . - 1 ) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in timpul cel mai scurt
posibil de la primirea proce.sului verbal de predare a amplasamentului, din partea
achizitorului, termen ce nu va depasi 3 zile calendaristice.
13.2, - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului de executie
13.3. - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei
lucrarilor si de.a stabili conformitatea lor. Partile contractante au obligatia de a
notifica,la cerere, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati
profesional peniru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din
partea execuiantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta persoana
fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului
achizitorului la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara
activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv penku
verificarea lucrarilor ascunse.
13.4. - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de
atribuire,verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum
si conditiile de receptie a lucrarilor sunt descrise in proiectul tehnic anexa la
contract;

(2) Executantul garanteazi ci materialele, furni{urile gi echipamentele
utilizate sunt noi, de primd calitate, standardizate 9i ugor de ir,rlocuit intr-un
interval de timp redus. Materialele, furniturile gi echipamentele folo6ite trebuie sd
fie conforme cu specificaliile tehnice gi reglementdrile gi normele europene
precum 9i cu dispozitiile din documentele contractului. i

(3) Executantul are obligatia de a asigura la cerere instrumentele, utilajele
si materialele necesare pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor.
Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin
executantului.

(4) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor
lucrari sau materiale puse in opera vor fi suportate de executant" daca se
dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu
este in conformitate cu prevederile contractului. ln caz contrar, achizitorul va
suporta aceste cheltuieli. .
13.5. - ln cazul in care:

i) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau i
ii) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a

survenit prin incalcarea contractului de catre acesta t
lndreptatesc executantul de a solicita in'scris prelungirea 'termenLlui' de

executie a lucrarilor sau a oricarei parti a acestora, atunci,.prin consultare, partile
vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul ard dreptul;
(2) eventualele . cheltuieli suplimentare, care se vor

contractului.
adauga la. pretul

1!. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabild a obliaatiilor
14.1. - ln cazul in care, din vina sa exclusivd, executantul nu reugegte s5-gi
execute obligaliile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul fdrd
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necesitatea vreunei notificiri gi fdri a exclude alte cdi de sanctiune din contract,
de a deduce din prelul contractului fara TVA, o dobanda penalizatoare de 0,05%
pbntru^fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor
14.2.- ln cazul in care achizitorul nu onoreazi facturile in termen de 60 de zile,
atunci acesta are obligalia de a pliti dobanda penalizatoare de 0,05% pe fiecare
zi de intarziere
14.3. - Penalitatile datorate conform clauzelor 14.1. 9i 14.2 curg de drept din
data scadentei obligaliilor asumate conform prezentului contract.

1 5.Rezilierea contrictului
15.1. - Neexecutare de catre una din parti a obligatiilor contractuale asumate, da
dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de lucrari si de a pretinde
plata de daune interese.
15.2. - Achizitorul isi reserva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o
notificare scrisa adresata executantului, fara nici o compensatie, de la
deschiderea falimentului impotriva acestuia in conditiile Legii nr.85/2006 privind
procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, cu conditia ca
aceasta renuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau
despagubire pentru executant. ln acest caz, executantul aq:b dreptul de a pretinde
numai plata corespunzatoare pentru partea din contract,,bxecutata pana la data
denuntarii unilaterale a contractului.
15.3. -Partile au convenit de comun acord ca prezentul contract Ja inceteze de
plin drept, in temeiul unui pact comisoriu, fara. punerea in intarziere a
executantului, sau fara alta formalitate si fara interventh instantelor judecatoresti,
in urmatoarele situatii:
a) nu isi executa una dintre obligatiile prevazute in prezentul contract;
b) Daca executantului ii sunt retrase sau nu obtine autorizatiile, avizele sau orice
alte documente necesare executarii obligatiilor contractuale, prevazute in oferta;
c) Cumularea de catre executant a penalitatilor pana la o suma echivalenta % din
suma reprezentand garantia de buna executie totala a prezentului contrbct;
d) Cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara
acordul celeilalte parti;
e) isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o
notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va
duce la rezilierea prezentului contract. \
f) este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura
de lichidare inainte de inceperea executarii prezentului contract;
g) respectiv, daca executantul incalca prerTederile clauzei 22i din plezentul

[]:i"1"** care invoca o cauzade incetare a prevederitor prezentutui contract
o va notifica celeilalte parti, cu cel putin 10 zile inainte de data la care incetarea
urmeaza sa-si produca efectele.
15.3.- Rezilierea ya opera de plin drept la expirarea unui termen de 10 zile de la
transmiterea notificarii scrise de catre achizitor, daca executantul nu-si
indeplineste obligatiile asumate in acest termen, iar cu privire la plata daunelor
intejrese, prezentul contract constituie titlu executoriu
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15.4. - Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod
culpabil a cauzal incetarea contractului.

16. Perioada de qarantie acordata lucrarilor
16.1. - Perioada de garantie a lucrarilor executate in baza prezentului contract
va fi de minim 6luni si incepe la data incheierii de catre achizitor a procesului
verbal de receptie fara obiectiuni la terminarea lucrarilor executate.
16.2. - (1) ln perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei
date de achizitor, de a executa toate lucrarile de remediere a viciilor si a altor
defecte a catot cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.
Remedierea defectelor aparute in perioada de garantie si aduse la cunostinta
executantului, se va face in termen de maxim 5 zile de la data comunicarii
acestora de catre achizitor.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la
alin. (1), pe cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:

i) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu
prevederile contractului; sau

ii) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de
proiectarea unei parti a lucrarilor; sau

iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a or'icareia dintre obligatiile
explicite sau implicite care ii revin in baza contractului.
16.3. - ln cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute'1a clauza 16.2
alin. ('l), achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane
care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre
achizitor de la executant sau retlnute din sumele cuvenite acestuia.

17. Modalitati de plata
17,1. - Achizitorul va efectua plata cdtre executant prin ordin de plata in termen
de 60 de zile de la data primirii (inregistrarii) facturii insotita de receptia fara
obiectiuni a lucrarilor executate. Achizitorul are obligalia de a efectua plata cdtre
executant pe baza facturii, insotita de:
- procesul verbal de receptie acceptat fara obiectiuni de achizitor;
- situatie de lucrari
17.2. - Achiziloru I are obligatia de a efectua receptia in termen de maxim 15 zile
de la data inregistrarii notificarii in acest sens, depgse de catre executant la
sediul UAT COMUNA TINTESTI
17.3. -Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea
perioadei de garantie pentru lucrarea respectiva.

1 8. Aiustarea pretului contractului
18.1. - Pentru lucrarile executate, platile datorate de achi4itor executantului sunt
cele calculate in baza preturilor prevazute in propunerea financiara, anexa la
contract.
18.2. - Prelurile din oferta nu se ajusteaza si raman fixe pe toata perioada
desfasurarii contiaitului.

19. Asiqurari
19.1. - (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor,
o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile
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executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc,
personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa
receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte
persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea
primelor de as.igurare va fi suportata de catre executant din capitolul "Cheltuieli
indirecte".

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori ise
va solicita, polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor
curente(actualizate).
19.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese,
compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau
prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu
exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina achizitorului, a agentilor
sau a angajatilor acestuia.

20,Subcontractanti
20.1. - Executantul are dreptul de a subcontracta parti din contract sau de a!- incheia contracte cu subcontractanlii pe toata perioaO! ;;'J;rrh;;;ontractutui
de executie si pana Ia finalizarea lucrarilor.
20.2. - Executantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de,modul in care
subcontractantul indeplineste contractul si pentru calitatea lucrariloi executate.

21. Forta maiora
2'1.'1. - Forta majora este constatata de o autoritate cot4npetenta.
21.2, - F orTa majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor
asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
21.3. - lndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei
majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia
acesteia.
21.4. - Paftea contractanta care invoca forta majora are obligatia de"a notifica
celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice
masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
21.5. - Daca forta majora,actioneaza sau se estimeaza caya actiona o perioada
mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul. sa notifice celeilalte parti\-. incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din pa;ti sa poata
pretinde celeilalte daune-interese

23. Solutionarea litiqiilor
22.1. - Achizitoru I si executantul vor depune toate eforturile pentru a rez.olva pe
cale amiabila, prin katative directe, orice neintelegere sau disputa care se pbate
ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractqlui.
22.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si
executantul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenfa contractuala,
fiecare poate solicita. ca disputa sa se solutioneze de catre instantele
judecatoresti din R6mania.

23. Limba care quverneaza contractul
23.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

24. Comunicari

fi I I,



CONTRACT DE LUCRARI AMENAJARE SALA FESTIVITATI GPN POGONLE

24.1. - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului
contract, trebuie sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii,
cat si in momentul primirii.
24.2. - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax
sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

25. Legea aplicabila contractului
25.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie astazi, 02.05.2018, prezentul contract in
DOUA exemplare, un exemplar pentru achizitor, un exemplar pentru executant.

Achizitor
Executant

S C EVAL PLUS ACTIV SRL

Compartiment
Contabilitate

VLAICU IULIA

Consilier J

PETRESCU
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