
~CONTRACT DE LUCRARI
Nr.798 din 11.03 .2014

1. in terneiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice ~i a contractelor
de concesiune de servicii, aprobata cu rnodificari ~i cornpletari
prin Legea nr. 337/2006, s-a incheiat prezentul contract de
lucrari,

intre

PRIMARIA l;lOFRONEA cu sediul in judetul Arad
locali tatea $ofronea nr. 187, telefon/fax 0257/416100, cod
fiscal. 3519593 , reprezentata prin loan Babau, prirnar, Clop
Rodica, contabil si Costea Mihaela secretar in calitate de
ACHlZlTOR(BENEFlClAR) ,

ACTA HOUSE CONSTRUCT SRL
cu sediul in localitatea Sernlac nr. 998codul de inregistrare

fiscala 18878455 inregistrata la registrul cornertului sub nr.
jo2/1354/24.07.2006 reprezentata de d-nul Bordianu Viorel avand
functia de administrator ,in calitate de executant ,pe de alta
parte.

Clauze obligatorii

2. Obiectul principal al contractului
2.1. - Executantul se obliga sa execute si sa finalizeze

lucrari de construire : " IMPREJMUIRE ,GARD LA CIMITIRUL DIN
COMUNA SOFRONEA"

2.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca executantului
pretul de 162,96 RON /ML ,la care se adauga TVA .

3. Pretul contractului
3.1. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului,

platibil executantului de catre achizitor este 90127,33 TVA
inclus.

4. Durata contractului
4.1. - Durata prezentului contract este de 90 zile

calendaristice,incepand cu data sernnarii lui.
4.2. - Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data

receptiei finale a lucrarii rnentionate la pct.2.1.

5. Executarea contractului

5.1. - Executarea contractului incepe dupa predarea
arnplasarnentului.



6. Documentele contractului
6.1. - Documentele contractului sunt:

-oferta care a stat la baza adjudecarii prezentei
lucrari de achizitie publica;

7. Obligatiile principale ale executantului
7.1. - (1) Executantul are obligatia de a executa ~i finaliza

lucrarile, precum ~i de a remedia viciile ascunse, cu atentia ~i
promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate
prin contract.

8. Obligatiile achizitorului
1.1. - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea

documentelor ~i a oricaror alte informatii furnizate
executantului, precum ~i pentru dispozitiile sale.

8.2. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
8.3. - in cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul

nu reu~e~te sa-~i indeplineasca obligatiile asumate prin
contract, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din
pretul contractului, ca penalitati, 0 suma echivalenta cu 0 cota
procentuala de 0,06% /zi de intarziere din pretul contractului.

(Se precizeaza cota procentuala pentru fiecare zi/saptamana
de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.)

8.4. - in cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in
termen de 28 de zile de la expirarea perioadei
convenite,respective 15 zile, atunci acesta are obligatia de a
plati, ca penalitati, 0 suma echivalenta cu 0 cota procentuala de
O,06%/zi de intarziere din plata neefectuata.

(Se precizeaza aceea~i cota procentuala prevazuta pentru
clauza 12.1 pentru fiecare zi/saptamana de intarziere, pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor.)

8.5. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul
contract de catre una dintre parti, in mod culpabil ~i repetat,
da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept
reziliat ~i de a pretinde plata de daune-interese.

Clauze specifice
9. Garantia a de buna executie a contractului se percepe in

cuantum de din contravaloarea acestuia. -Nu se percepe
garantie de bun a executie .

10. Inceperea ~i executia lucrarilor
10.1. - Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in

timpul cel mai scurt posibil de primirea amplasamentului de la
achizitor.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul
reprezentantului achizitorului la locul de executie a lucrarii
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obiect al prezentului contract, inclusiv pentru verificarea
lucrarilor ascunse.

10.2. - (1) Executantul are obligatia de a asigura
instrumentele, utilajele $i materialele necesare pentru
verificarea, masurarea $i testa rea lucrarilor. Costul probelor $i
incercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin
executantului.

(2) Probele neprevazute $i comandate de achizitor pentru
verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera vor fi
suportate de executant daca se dovede$te ca materialele nu sunt
corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate
cu prevederile contractului. in caz contrar, achizitorul va
suporta aceste cheltuieli.

11. Finalizarea lucrarilor

11.1. - Ansarnblul lucrarilor obiect al prezentului contract
v-a fi finalizat intr-un termen de 90 zile , termen care se
calculeaza de la data inceperii lucrarilor.

11.2 - La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia
de a notifica, in scris, achizitorului ca sunt indeplinite
conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei
de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate $i a
constatarilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia daca
sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie.
in cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente,
acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se $i
termenele pentru remediere $i finalizare. Dupa constatarea
remedierii tuturor lipsurilor $i deficientelor, la 0 noua
solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de
receptie.

11.3. - Comisia de receptie are obligatia de a constata
stadiul indeplinirii contractului prin corelarea prevederilor
acestuia cu documentatia de executie $i cu reglementarile in
vigoare. in functie de constatarile facute, achizitorul are
dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

11.4. - Receptia se poate face $i pentru parti ale lucrarii,
distincte din punct de vedere fizic $i functional.

12. Perioada de garantie acordata lucrarilor

12.1. - Perioada de garantie decurge de la data receptiei la
terminarea lucrarilor $i pana la receptia finala.Pentru lucrarile
obiect al prezentului contract de lucari termenul de garantie
este de 2 ani.

12.2. - (1) in perioada de garantie, executantul are
obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a executa
toate lucrarile de modificare, reconstructie $i remediere a
viciilor $i a altor defecte a caror cauza este nerespectarea
clauzelor contractuale.



(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
oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care ii
revin in baza contractului.

(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreaza
executantului, lucrarile fiind executate de catre acesta conform
prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat 9i
platit ca lucrari suplimentare.

13. Modalitati de plata
13.1. - Achizitorul are obligatia de a efectua plata

catre executant astfel, 30% din valoarea contractului la
semnarea acestuia ,diferenta la terminarea lucrarilor si
receptionarea acestora.

13.2. - Plata facturii se va face imediat dupa verificarea
9i acceptarea situatiei de plata definitive de catre achizitor.
Oaca verificarea se prelunge9te din diferite motive, dar, in
special, datorita unor eventuale litigii, contravaloarea
lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

14.3. - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand
procesul-verbal de receptie nu va fi semnat de comisia de
receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform
contractului. Receptia finala va fi efectuata conform
prevederilor legale.

14. Ajustarea pretului contractului
Pretul contractului nu se ajusteaza

15. Arnendamente
15.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata

indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor
circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale
acestora 9i care nu au putut fi prevazute la data incheierii
contractului.

16. Subcontractanti
16.1. - Executantul nu are dreptul de a incheia contracte cu

subcontractanti.

17 Limba care guverneaza contractul
17.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana

18. Comunicari



18.1. - (1 Ori ce 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 $i in momentul primirii.

18.2. - Comunicarile intre parti se pot face $i prin telefon,
telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in
scris a primirii comunicarii.

19. Legea aplicabila contractului
19.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din

Romania.
Partile au inteles sa incheie astazi,11.03.2014, prezentul

contract ,2 exemplare pentru achizitor $i un exemplar pentru
executant.

Achizitor,
PRIMARIA COMUNEI $OFRONEA SC ACTA

COSTEA

CLOP RODICA

Responsabil Achizitii
ZaU Sanda


