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CONTRACT DE LUCRĂRI 

nr._________data________2019 

 

 

 PĂRŢI CONTRACTANTE 

Comuna Rus, avand adresa: localitatea Rus, Strada Principala Nr. 39, Cod Postal 457290, 

tel/fax: 0260639394  avand CUI: 4495174, cont IBAN: RO91TREZ56421390201XXXXX  deschis la 

Trezoreria Jibou, reprezentată de  d-l  PINTEA Alexandru – Primar, avand functia de Primar si d-na 

MÎNZAT Alina- contabil, în calitate de achizitor, pe de o parte  

 

si 

 

S.C. ____________  cu sediul în loc. _______, Str.  _____, nr. _______, telefon/ fax: _______, 

număr de înmatriculare   ____________,  C.U.I. ________, cont nr.  _________, deschis la Trezoreria  

_______, reprezentată prin  ____________ – administrator, în calitate de executant, pe de altă parte. 

ART.1. DEFINIŢII 

În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a) contract - 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 asumate prin contract; 

d) lucrări - activităţile a căror executare face obiectul contractului; 

e) zi - zi calendaristică. 

ART.2. OBIECTUL CONTRACTULUI 

„LUCRARI DE EXECUTIE RACORD CANALIZARE”  – cod CPV 45332000-3 - 

„Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare” (Rev.2), conform ofertei.   

ART.3. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 

Documentele contractului sunt: 

a) Propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare; 

b) Caietul de sarcini, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea 

ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare; 

c) Garanţia de bună execuţie; 

d) Graficul de executare a lucrării;           

     e) Contractul de subcontractare în original (dacă este cazul); 

     f) Acordul de asociere, în original (dacă este cazul); 

            g) Angajamente terți (dacă este cazul). 

          ART.4.  PREŢUL CONTRACTULUI  

Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de catre achizitor, este de 

……… lei, exclusiv TVA şi TVA în valoare de .............. lei, calculată conform prevederilor legale în 

vigoare. 

ART. 5. TERMENUL DE DESFĂŞURARE A CONTRACTULUI 

 5.1.  Durata contractului este de 12 luni, de la emiterea  Ordinului  de începere a lucrarilor  

5.2. În această perioadă executantul se obligă să respecte toţi termenii contractuali. 

ART. 6.GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI 

6.1. Garanţia de bunǎ execuţie este în cuantum de 5% din valoarea contractului fără TVA, 

respectiv  ____________ lei. 

6.2.Modul de constituire a garantie de buna executie.   

1) Virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o 

societate bancara ori de o societate. de asigurari–se va prezenta în original în maxim 5 zile lucratoare 

de la semnarea contractului. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va 

executa  neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza decl. acestuia cu privire la 

culpa persoanei garantate 

sau 
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2) Reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale prin deschiderea unui 

cont la dispozitia autoritatii contractante (AC) la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul 

organului fiscal competent, suma initiala - cel putin 0,5% din pretul contractului si de a 

prezenta în maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului extrasul de cont cu suma 

depusa. AC alimenteza acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite 

contractantului pâna la concurenta sumei stabilita drept garantie de buna executie in 

documentatia de atribuire.  

6.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita  

prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător 

obligaţiile asumate prin prezentul contract.  

            6.4 Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia 

de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. 

6.5. Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în două etape, după cum 

urmează:  

    a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie 

la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii 

ascunse este minim; 

    b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe 

baza procesului-verbal de recepţie finală. 

6.6. Perioada de garanţie a lucrărilor este de 24 luni de la data recepţiei la terminarea lucrărilor.  

ART.7. RECEPŢIA LUCRǍRILOR 

7.1. Executantul va notifica achizitorului finalizarea lucrărilor şi va solicita constituirea 

comisiei de recepţie a lucrărilor. 

7.2. Achizitorul va proceda la recepţia lucrărilor potrivit legilor în vigoare şi se va întocmi 

procesul verbal de recepţie a lucrărilor. Recepţia lucrărilor se va face în două etape: 

a) după terminarea lucrărilor şi darea în circulaţie  în conformitate cu reglementările  legale în vigoare. 

b) după expirarea garanţiei de bună execuţie acordată lucrărilor. 

7.3. Recepţia va cuprinde următoarele faze: 

a) verificarea de către reprezentantul achizitorului a respectǎrii execuţiei lucrărilor conform  

normativelor, STAS-urilor pentru lucrǎrile executate şi a cerinţelor din caietul de sarcini. 

b) executantul va prezenta certificatele de calitate pentru materialele puse în operă (principale);                                                                                                             

c) verificarea de către reprezentantul achizitorului a modului de execuţie a lucrǎrilor şi a 

cantitǎţilor executate; 

d) verificarea de către reprezentantul achizitorului a utilajelor cu care se execută lucrarea; 

e)  verificarea  situaţiilor de lucrări aprobate de către reprezentantul achizitorului. (dirigintele de 

şantier/Inginerul) 

ART.8. REPREZENTANŢII ACHIZITORULUI  
Achizitorul va numi o persoană din personalul propriu care va avea autoritatea să acţioneze în  

numele acestuia. Această persoană autorizată va fi notificată executantului de către achizitor.                                                                                                                                                                                                        

ART.9. REPREZENTANŢII EXECUTANTULUI  

Executantul va transmite achizitorului, pentru aprobare, numele şi referinţele persoanei 

autorizate să primească instrucţiuni în numele executantului. 

ART.10. REMEDIEREA DEFECŢIUNILOR  

10.1. În orice moment înainte de expirarea perioadei de garanţie achizitorul poate să înştiiţeze 

executantul cu privire la orice defecţiuni, fie ele aparente sau ascunse sau lucrări nefinalizate.  

10.2. Executantul va remedia, fără costuri suplimentare pentru achizitor, orice defecţiuni 

datorate faptului ca materialele, echipamentele sau calitatea execuţiei nu sunt în conformitate cu 

prevederile contractului. 

10.3. Neremedierea defecţiunilor sau nefinalizarea lucrărilor neterminate într-o perioadă 

rezonabilă de timp de la notificarea achizitorului, va îndreptăţi achizitorul să efectueze toate lucrările 

necesare pe cheltuiala executantului.    

 

 

ART.11. PLATA 
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11.1. Executantul are obligaţia de a emite facturile numai după întocmirea situatiei de lucrări 

executate şi acceptate de achizitor.                                                                                                           

11.2. Emiterea facturilor de către executant şi plata acestora de către achizitor se va face pe baza 

situaţiei de lucrări executate şi acceptate de achizitor, factura finală va fi însoţită pe lângă situaţia de 

lucrări şi de procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. 

11.3. Achizitorul are obligaţia de a plăti contravaloarea facturilor emise  într-un termen de cel 

mult 30 de zile calendaristice de la data primirii facturilor însoţite de situatia de lucrări executate şi 

acceptate dachizitor şi de procesul verbale de recepție la terminarea lucrărilor. 

ART.12. OBLIGAŢII CONTRACTUALE 

12.1. Partenerii de contract răspund, fiecare pentru greşelile proprii precum şi pentru cele ale 

reprezentanţilor lor legali.          

ART.13. OBLIGAŢIILE EXECUTANTULUI 

13.1.Executantul are obligaţia de a executa integral şi la termen lucrările care fac obiectul 

prezentului contract; 

13.2.Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările precum şi de a remedia viciile 

ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract, 

inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract. 

13.3.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. 

13.4.Executantul are obligaţia de a pune în operă materialele care îndeplinesc condiţiile de 

calitate corespunzătoare şi în concordanţă  cu prevederile  normativelor şi STAS-urilor în vigoare şi să 

prezinte facturi, certificate de calitate, buletine de încercare, etc. 

13.5.Executantul are obligaţia de a nu folosi alte materiale decât cu acceptul scris al 

achizitorului. 

13.6.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.  

13.7.Executantul are obligaţia de a convoca reprezentantul achizitorului pentru constatări şi 

consultanţă   în situaţii la care este nevoie de prezenţa acestuia. 

            13.8.Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice 

problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În 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. 

           13.9.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. 

           13.10.Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia: 

           a) 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;                                                                                        

           b) 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.                           

           13.11.Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia: 

a)  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. 
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b) 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. 

c) cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va 

plăti 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. 

d) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 

e)  de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice 

fel, care nu mai sunt necesare. 

           13.12.Executantul se obligă de a despăgubi achizitorului împotriva oricăror: 

           a)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 

            b)daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente. 

          13.13.Executantul are obligaţia de a  asigura garanţia lucrărilor executate; 

          13.14.Executantul are obligaţia de a remediea şi de a completa în termen, pe propria cheltuială 

toate constatările făcute de achizitor, ca fiind neconforme cu prevederile din caietul de sarcini, ce fac 

parte integrantă din contract. 

           13.15.Pe toată perioada desfăşurării contractului executantului îi revin toate obligaţiile  pe care 

le are Primaria Rus în calitate de administrator cu privire la administrarea drumurilor publice  conform 

H.G. 1391/2006 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a O.U.G 195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice. 

          13.16.Executantul are obligaţia de a  asigura şi de a efectua lucrările de semnalizare specifice 

pentru sectoarele de drum aflate în execuţie şi de a asigura fluidizarea circulaţiei rutiere pe sectoarele 

de drum care fac obiectul contractului. 

           13.17.Executantul răspunde civil, penal sau administrativ pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea 

defectuoasă a acestei obligaţii. 

ART.14. OBLIGAŢIILE ACHIZITORULUI 

14.1. Achizitorul are obligaţia de a preda amplasamentul pentru execuţia lucrării în maxim 5 

zile de la semnarea contractului.  

14.2. Achizitorul are obligaţia de a emite Ordinul de începere a lucrărilor  în maxim 5 zile de la 

semnarea contractului.  

14.3. Achizitorul are obligaţia numirii dirigintelui de șantier în maxim 5 zile de la semnarea 

contractului.  

14.4. Achizitorul are obligaţia de a confirma cantităţile de lucrări executate şi de a achita 

contravaloarea acestora  în condiţiile stipulate în contract dacă acestea corespund calitativ şi cantitativ. 

 14.5. 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. 

       ART 15. CESIUNEA  

              15.1. Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale rezultate din 

Contract. 

              15.2. Autoritatea Contractantă nu va exonera Executantul de nicio responsabilitate privind 

garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin Contract.  

             15.3. (1) Prezentul contract reprezintă şi contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezultă 

din încălcarea obligaţiilor ce îi revin terţului în baza angajamentului ferm, anexă la prezentul contract 

(dacă este cazul). Cu titlu de garanţie, prin semnarea prezentului contract, Executantul consimte că 

Autoritatea Contractantă se poate substitui în toate drepturile sale, rezultate în urma încheierii 

angajamentului ferm, putând urmări orice pretenţie la daune pe care acesta ar putea să o aibă împotriva 

terţului susţinător pentru nerespectarea obligaţiilor asumate de către acesta. 

      15.4. (2) În cazul în care Executantul este în imposibilitatea derulării prezentului contract, 

respectiv pentru partea de contract pentru care a primit susţinere din partea terţului în baza 
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angajamentului ferm, terţul susţinător este obligat a duce la îndeplinire acea parte a contractului care 

face obiectul respectivului angajament ferm. 

            ART.16. ASOCIAȚI (dacă este cazul) 

    16.1. Executantul are obligaţia de a încheia acordul de asociere cu asociatul/asociaţii 

desemnat/desemnaţi în ofertă, în aceleaşi condiţii în care el a semnat Contractul cu Autoritatea 

Contractantă. 

            16.2. (1) La încheierea Contractului, Executantul are obligaţia de a prezenta acordul de asociere 

în original. 

       (2) Acordul de asociere constituie parte integrantă a prezentului Contract. 

            16.3. Executantul este pe deplin răspunzător faţă de Autoritatea Contractantă de modul în care 

asociatul/asociaţii îndeplinesc Contractul. 

ART. 17. SUBCONTRACTANŢI (dacă este cazul) 

17.1. Executantul are obligaţia, de a încheia contractul cu subcontractantul desemnat, SC 

_________, conform ofertei depuse. 

  17.2. (1) La încheierea contractului, executantul are obligaţia de a prezenta contractul cu 

subcontractantul nominalizat. 

(2) Datele de recunoaştere ale subcontractantului se constituie în anexă la prezentul contract. 

(3)Partea din contract executată de subcontractantul SC_____________ este_______________ 

în valoare de________________.  

  17.3.(1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 

contractul cât şi pentru actele şi faptele subcontractantului.  

(2) Subcontractantul 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 subcontractantului dacă acesta nu îşi 

îndeplineşte partea sa din contract. 

          17.4. Achizitorul va respecta prevederile art. 218-220 din Legea 98/2016 privind achizițiile 

publice și ale art. 150-161 din H.G. 395/2016 .                                                                                                                                                                                                           

          ART.18. AMENDAMENTE ŞI CEDĂRI 

18.1. Orice modificări sunt valabile doar prin acordul scris al părţilor. 

18.2. Executantul nu va putea ceda în total sau în parte obligaţiile sale din acest contract.  

         ART.19. DESPĂGUBIRI 

19.1. În cazul întârzierii execuţiei lucrărilor prevăzute în graficul de eşalonare, executantul 

datorează majorări de întârziere în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor neexecutate, pentru fiecare 

zi întârziere.                                                                                                 

19.2. Plata despăgubirilor pentru întârziere nu îl scuteşte pe executant de îndeplinirea  contractului. 

19.3. Dacă achizitorul nu achită facturile în termenul convenit între părţi, executantul are 

dreptul de a sista  execuţia lucrărilor şi de a percepe majorări de întârziere în cuantum de 0,1 % din 

valoarea facturii neachitate pentru fiecare zi de întârziere.  

19.4.  Imediat ce achizitorul achită factura, executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai 

scurt timp posibil. 

19.5. Nerespectarea gravă a obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către oricare din 

părţi atrage rezilierea de drept a contractului şi dă dreptul de a pretinde plata de daune-interese. 

19.6. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă  

adresată executantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă este supus procedurii 

insolvabilităţii, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau 

despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.                          

        ART.20 MODIFICĂRI CAUZATE DE EVENIMENTE EXTERNE 

20.1 În cazul în care intervin situaţii pentru care nici Autoritatea Contractantă şi nici 

Executantul nu sunt responsabile şi care fac imposibilă   Execuţia Lucrărilor în continuare de către 

Executant, total sau parţial, a Lucrărilor, Executantul va notifica Autoritatea Contractantă în cel mai 

scurt timp cu privire la aceste situaţii. 

20.2 În cazul prevăzut la art. 20.1.: 

a) dacă este necesară suspendarea anumitor Lucrări, durata executării Lucrărilor se suspendă pe 

durata existenţei situaţiilor care au dus la suspendare; 
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b) dacă este necesară reducerea ritmului de execuţie a Lucrărilor, durata Lucrărilor poate fi 

prelungită prin Act adiţional. 

     ART.21 FORŢA MAJORĂ  

21.1 Forţa Majoră exonerează Părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

Contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.  

21.2 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.  

21.3. Partea care invocă 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.  

21.4 Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei 

acesteia în maximum 15 zile de la încetare.  

21.5 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 Contractului, fără 

ca vreuna dintre Părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.  

        ART.22 SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
22.1 Autoritatea Contractantă şi Executantul vor depune 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.  

22.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Autoritatea Contractantă şi 

Executantull nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca 

disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România.  

    ART.23 ÎNCETAREA CONTRACTULULUI 

23.1 Contractul încetează în următoarele cazuri: 

(a) acordul scris al Părţilor; 

(b) expirarea termenului pentru care a fost încheiat; 

(c) rezilierea pentru neexecutarea culpabilă a obligaţiilor.  

(d) intervenţia unui caz de Forţă Majoră . 

(e) în condiţiile art. 123 din Legea nr. 85/2014 

(f) Cesionarea drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din prezentul contract fără acordul prealabil al 

celeilalte părţi contractante;  

23.2 Încetarea, din orice motiv, a Contractului nu afectează în vreun mod drepturile şi 

obligaţiile contractuale ale Părţilor anterioare datei încetării. 

23.3. Rezilierea contractului se comunică în scris cu 2 zile înainte.                                                                                                                                      

 a) În cazul rezilierii contractului, achizitorul va întocmi situaţia de lucrări la zi şi a eventualelor 

majorări, după care se vor stabili sumele ce trebuiesc plătite în conformitate cu prevederile 

contractuale.                                                                                                                

  b) Rezilierea contractului din vina executantului duce şi la plata de către acesta a daunelor 

pricinuite (diferenţa de preţ la un nou contract, cheltuielile efectuate pe perioada dintre momentul 

încetării derulării contractului şi încheierea unui nou contract).           

      ART.24 NULITATEA 
24.1 În cazul în care se stabileşte că orice termen, condiţie sau prevedere inclusă în Contract 

este nulă, ilegală sau inaplicabilă în orice fel, respectivul termen, condiţie sau prevedere nu va afecta 

valabilitatea, legalitatea sau aplicabilitatea celorlalte părţi ale Contractului.  

       ART.25 LIMBA CONTRACTULUI  
25.1 Limba Contractului este limba română.  

     ART.26 COMUNICĂRI 
26.1 (1) Orice comunicare dintre Părţi, referitoare la îndeplinirea Contractului, trebuie să fie 

transmisă în scris, cu confirmare de primire, şi produce efecte de la momentul primirii de către 

destinatar.                                                                                                         

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 

primirii.  

26.2 Comunicările între Părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării. 

        ART.27 REPREZENTANŢII PĂRŢILOR 
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27.1 Fiecare Parte va desemna o persoană pentru a acţiona ca împuternicit al său în legătură 

cu activităţile şi măsurile necesare în vederea executării Contractului.  

        ART.28 LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 

28.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.  

       ART.29.  CLAUZE SPECIALE  

 29.1. Modificarea prezentului contract se face prin acte adiţionale, cu acordul ambelor părţi. 

29.2. Achizitorul, în funcţie de necesităţile sale, va putea modifica graficul de  eşalonare  a 

cantităţilor executate, dar care să fie în conformitate cu Caietul de sarcini, standardele, instrucţiunile şi 

prescripţiile  tehnice în vigoare.          

29.3. Achizitorul are dreptul să refuze achitarea la plată în cazurile: 

a) acţiuni necontractate, necomandate sau efectuate după, sau înaintea termenului contractual 

fără acceptul achizitorului; 

b)  calitatea necorespunzătoare a materialelor  puse în operă; 

c)  nerespectarea preţului stabilit prin contract.                                                                                                                    

29.4. Părţile înţeleg să acţioneze cu bună credinţă pentru respectarea drepturilor celuilalt, 

decurgând din acest contract şi să ia toate măsurile pentru a asigura realizarea lui.   

29.5. Părţile recunosc că practic, este imposibil să se prevadă toate situaţiile care pot apărea pe 

durata contractului, convenind prin prezentul, că intenţia lor este ca acest contract să funcţioneze corect 

şi fără a fi în detrimentul  oricăreia dintre ele şi că, dacă în timpul derulării contractului una din părţi 

consideră că acest contract acţionează incorect, părţile vor depune eforturi pentru a cădea de acord 

asupra unor acţiuni legale pentru a elimina cauza sau cauzele unei astfel de incorectitudini. 

 

 

         Prezentul contract a fost semnat azi ________2017, în doua exemplare, pentru achizitor şi un 

exemplar pentru executant. 

 

 

 

 

   

    ACHIZITOR,                                                   EXECUTANT, 

 

             COMUNA RUS                                                _______________________          

  


	e) Contractul de subcontractare în original (dacă este cazul);
	f) Acordul de asociere, în original (dacă este cazul);

