
Contract de lucrlri
roiectare si execqtle) . .

data ,(i3 'l(! 'r'itrnr.

l. Pdrlile contractante
in temeiul Legii nr. 98l2OI6 privind achiziliile publice, cu rnodificirile qi completdrile ulterioare, a

Hotir6rii 39512016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizilie public6./ acordului-cadru din Legea nr. 9812016 privind achiziliile
publice, cu rnodificdrile gi completirile ulterioare, a intervenit prezentul contract de lucr[ri, intre

DIRECTIA DE ASTSTENTA SOCUIA A MUNICIPIULUI PITE$TI, cu sediul in PiteSti,

strada t.C. Britianu, nr. 56, tel.lfax 0372030420/ 0372030421, cod {rscal 27302116, cont
D r\1^Tatr7)4A685050710130X, deschis la Trezoreria Municipiului Pitegti, reprezentate prin domnul

ector Executiv, in calitate de achizitor pe de o parte

$r:

S.C. PRO DALCO 2003 SRL, cu sediul in Piteqti, str. Exerciliu, Bl.B17, Sc.B, Ap'6, jud. Argeg,

telefon 0725093873, inregistrata ta Registrul Comerfului sub nr.J03/3 3 7/2003cod fiscal RO 15281052,

Cont Trezorerie RO40TRE20465069XXX001290, reprezentatd prin domnul

Administrator, in calitate de executant, pe de altd parte.

2. DeJinilii
2.I - in prezentul contract umtltorii termeni vor fi interpretali astfel:

a. controct - reprezintS prezentul contract gi toate Anexele sale;

b. achizitor si executant - pa4ile contractante, a$a cum sunt acestea numite in prezentul contract;

c. prelul cotrttactului - preful pl5tibil executanhrlui de cltre achizitor, in baza contractului pentru

incleplinirea integrald gi corespunzdtoare a tuturor obligaliilor sale, asumate prin contract;
(1. omplasamentul lucrdrii - locul unde executantul executd lucrarea

e. forta majord - un eveniment mai presus de controlul p5{ilor, care nu se datoreazd greqelii sau vinei

acestora, care nu putea fi prevazut [a momentul incheierii contractului gi care face imposibild executarea

gt, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: r5zboaie, revolulii,

incendii, inundalii sau orice alte catastrofe naturale, restric{ii apIrute ca urnare a unei carantine,

embargou, enumerarea nefiind exhaustivi ci enunciativd. Nu este considerat fo46 majord un eveniment

asemenea celor de mai sus care, {Eri a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare

executarea obligaliilor uneia din p64i.
f. zi - zi calendaristici; an - 365 zlle.

3. lnterpretare
3.1 - in prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include

fonna de plural qi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul 'izi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezint6 zile calendaristice dacd nu se specificd in

mod diferit.

Clauze obligatorii
4. Obiectul contractului
4,1. Executantul se obliga se proiecteze (elaborare proiect tehnic si documentalii tehnice conform

legislatiei in vigoare, ,..ifi.u."u proiectului tehnic si a detaliilor de executie) 9i s6 execute lucrarile

aferente obiectivului de rnvestitii ,,i{eabilitare spaliu Bd'Republicii, bl'D5B, Parter'in perioada convenita

fi iu conformitate cu obligaliile 
'asumate 

prin prezentul contract 9i documentafla aferenta prezentului

contract.
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4.2. Achizitorul se obligl sb plateascd prestatorului prelul convenit pentru indeplinirea contractului de

lucriri l proiectare Ei execulie).

Art.5. PrefuI contractului
prelul convenit pentru indeplinirea contractului, pletibil executantului de c6tre achizitor, este de 269140

lei f[rd T.V.A., la care se adaug[ T.V.A. 190%, respectiv 51136'60, din care:

a) Servicii de proiectare - 29950 lei, la care se adaugi TVA 19 %o, din care:

- elaborare proiect tehnic si documentalii tehnice conform legislatiei in vigoare - 27950 lei, la care se

adaugd TVA 19 %
- serriicii privind verificarea proiecolui tehnic si a detaliilor de executie - 1000 lei, la care se adaugl TVA

19%
- servicii de asistenta tehnica pe intreaga perioada de executie a lucrarilor - 1000 lei, la care se adaugl

TVA I9 %
b) Executie lucrari ,,Reabilitare spafiu Bd.Republicii, bl.D5B, Parter" - 239190Iei, la care se adaugi TVA

19 o/o, din care:
- sistem averttzare la efractie - 6130 lei, [a care se adaugi TVA 19 %

- sistem supraveghere video - 5550 lei, la cars se adaugl TVA i9 %
- sistem control acces (pontaj) - 1160 lei, la care se adaugS TVA 19 %

- instalatie voce-date - 9650 lei, la care se adaugd TVA 19 %

- instalatii sanitare interioare - 16000 lei, la care se adaugd TyA 19 %

- instalatii electrice - 7400 lei, la care se adaugi TVA l9 %
- arhitectura - 193300 lei, la care se adaugl TVA i9 %

Art,6. Durata contractului
6.1. prezentul contract se deruleazi de la data semnlrii sale de ambele pi(i, respectiv de la data de

43.,. /.t. :.I.Er.3... pind la data de 20. 12.20 19.

6.2. proiectul tehnic verificat, insotit de referatele de verificare se va preda in 3 exemplare originale si in

format electronic pdf si format editabil - documentatia tehnica.

6.3. Serviciile de asistenta tehnica pe durata executarii lucrarilor - se deruleaza pe intreaga perioada de

executie a Contractului.
6,4. Executia lucrarilor se face de [a emiterea Ordinului de incepere a lucririlor pind la data de

20.12.20t9.
6.5. prezentul contract inceteazd sd produci efecte la data semnarii Procesului verbal de receptie finala.

Art.7. ExecutBrea contractului
7.1. Serviciile de proiectare se presteaza incepand cu ziua urmatoare semnarii contractului.

?,2. Executia lucrarilor se faie incepand cu ziua urmatoare emiterii Ordinului de incepere si predare

amplasament.

Art.8. Docu mentele contractului
Documentele contractului sunt:
- ofertA
- documentatie de avizare a lucrdrilor de intervenlie (DALI)
- Acordurile de subcontractare incheiate cu alti prestatori pentru activitatile subcontractate din cadrul

contractului.
- PV de receptie a Proiectului tehnic verificat
.Procesverbaldereceptiefinalaaserviciilordeproiectaresiasistentatehnica
- PV de receptie la terminarea lucrarilor
- Acte Aditionale la contract - daca este cazul
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Art.9. Obligafiile principale ale executantului
9.1. (l) Executantul are obligalia de a presta serviciile, de a executa gi finaliza lucr6rile precum 9i de a
remedia viciile ascunse, cu atenlia gi promptitudinea cuvenitd, in concordanld cu obligaliile asumate prin
prezentul contract, ofertd $i DALL
Serviciile de proiectare se realizeaza cu respectarea normativelor tehnice in constructii si a legislatiei
specifice in vigoare.
(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munci, materialele,
instalaliile, echipamentele qi toate celelalte obiecte, fie de naori provizorie, fie definitive, cerute de $i
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevezute in contract sau se poate

deduce in mod rezonabil din contract.
9.2. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea Si sigurania tuturor
operaliunilor executate pe gantier precum gi pentru procedeele de execulie utilizate, cu respectarea
prevederilor gi a reglen.rentirilor tegii privind calitatea in construcJii.
9.3. Executantul are obligalia de a respecta gi executa dispozdiile achizitorului in orice problemd,

menlionate sau nu in contract, referitoare la lucrare. ln cazut in care executantul consideri cd dispoziliile
achizitorului sunt nejustificate sau inopornme, acesta are dreptul de a ridica obieclii, in scris, {ErE ca

obiecfiile respective s6 i[ absolve de obligaJia de a executa dispoz\iile primite, cu exceplia cazului in care

acestea contravin prevederilor legale.
9.4. (l)Executantul este responsabil de trasarea corecte a lucrdrilor fa!6 de reperele date de achizitor
precurn gi de fumizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor gi resurselor umane

necesare indeplinirii responsabilit6!ii respective.
(2) in cazul in care, pe parcursul execuliei lucrlrilor, survine o eroare in pozilia, cotele, dimensiunile sau

aliniamentul oricdrei p64i a lucrdrilor, executantul are obligaiia de a rectifica eroarea constatatd, pe

cheltuiata sa, cu excepfia situaliei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte fumizate, in
scris, de cdtre proiectant, caz in care, cheltuielile sunt suportate de proiectant. Pentnr verificarea trasdrii de

cdtre proiectant, executantul are obligalia de a proteja 9i pistra cu grija toate reperele, bomele sau alte

obiecte folosite la trasarea lucririlor.
9.5. Pe parcursul execu{iei lucrdrilor gi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligalia:
i; de a lua toate mdsunle pentru asigurarea tuturor persoanelor a ceror prezenjd pe gantier este autorizate

5i de a rnenline $antierul (atat timp cdt acesta este sub controlul sdu) 9i lucririle (atdt timp cAt acestea nu

sunt finalizate gi ocupate de cdtre achizitor) in starea de ordine necesard evitlrii oricdrui pericol pentnr

respectivele persoane;
ii) de a procura gi de a intreline pe chelruiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingrddire,
alannd gr paz6, c6nd Si unde sunt necesare sau au fost solicitate de cdtre achizitor sau de citre alte

autoritafi competente, in scopul protejdrii lucrlrilor sau al asigurdrii confornrlui riveranilor;
iii) de a lua toate nrasurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe gi in afara qantierului gi pentru a
evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor, proprietdlilor publice sau altora, rezultate din
poluare, zgomot sau alti factori generali de metodele sale de lucru.
9,6. Executantul este responsabil pentru menfinerea in bunS stare a lucrdrilor, materialelor, echipamentelor
gi instalaliilor care unneazi a fi puse in operl de la data primirii ordinului de incepere a lucr6rii pdnd la

data semndrii procesului verbal de receplie a lucrerii.
9.7. (1) Pe parcursul executiei lucr[rilor gi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligalia, in
misura permisi de respectarea prevederilor contractului, de a nu stdnjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor, sau

b) ciile de acces, prin folosirea gi ocuparea drumurilor 9i c6ilor publice sau private care deservesc

proprietdlile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

i2) Executa1tul va despdgubi achizitorul impotriva tuturor reclamaliilor, acliunilor in justilie, daunelor-

interese, cosh:rilor, taxelor gi chelruielilor indiferent de natura lor, rezultdnd din sau in legaturd cu

obligalia prevlzuti la alin.(1), pentm care responsabilitatea revine executantului.

9.8. Pe parcursul execu;iei lucrlrii, executantul are obligalia: 
A
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- de a evita, pe cit posibil, acumularea de obstacole inutile pe gantier;
- de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de matenale;
- de a aduna gi indeplrta de pe qantier ddrimdturile, molozul sau lucrdrile provizorii de orice fel, care nu
rnai sunt necesare.
9.9. Executantul rispunde, potrivit obligafiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale lucrarii, ivite intr-un
interval cle 5 ani de la receplia lucrdrii qi, dupd implinirea acestui termen, pe toatA durata de existentd a

construcliei, pentru viciile structurii de rezistenti, urmare a nerespectirii proiectelor qi detaliilor de

execulie aferente execuliei lucririi.
9.10. Executantul se obligd de a despigubi achizitorul impotriva oric6ror:
i) reclarnalii 9i acliuni in justi(ie, ce rezultd din incilcarea unor drepturi de proprietate intelectuale
(brevete, nume, mirci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele
folosite pentru sau in legdtura cu execulia lucrdrilor sau incorporate in acestea; gi

ii) daune-interese, costuri, taxe qi cheltuieli de orice naturd, aferente,
cu exceplia situaliei in care o astfel de incilcare rezult6 din respectarea proiectului sau caietului de sarcini
intocmit de cdtre achizitor.
9.11. In perioada de garantie, constructorul are obligatia de a efectua toate interventiile ptr remedierea
defectelor constatate in tennen de maxim 48 ore de la solicitare.
9.12. Executantul are obligatia de a asigura executarea lucrarilor cu utilaje verificate din punct de vedere
al securitatii muncii, are obligatia de a aloca resursele tehnice si umane necesare executarii tuturor
categoriilor de servicii si lucrari la nivelul calitativ si cantitativ solicitat.
9.13, Costurile pentru consumul de utilitnti precum gi cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se

suporte de catre executant.

Art.l 0. Obligatiile achizitorului
10.1. (t) Achizitorul are obligalia de a pune la dispoziJia executantului, {Erd platl, dac[ nu s-a convenit
altfel, urmdtoarele:
a) amplasamentul lucririi, liber de orice sarcind;
b; racordurile pentru utilitdfi (apd, gaz, energie, canalizare etc.), pAn6 la limita amplasamentului
qantierului, daca exista retelele de utilitati la limita amplasamentului lucrarilor.
10.2. Achizitorul are obligaiia de a pune la dispozilia executantului intreaga documentalie necesari pentru

executia lucrirrilor contractate, Iiri plati, intr-un exemplar, la termenele stabilite.
10.3. Achizitorul are obligalia de a examina qi misura lucrErile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la
notifi carea executantului.
t0.4. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor gi a oricdror alte informatii
fumizate executantului.

Art.ll. Sancfiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligafiilor
1 l.I. in cazul in care, din vina sa exclusivd, executantul nu reu$eqte s6-9i indeplineasci obligaliile asumate

prin contracr, atunci achizitorul este indrept[1it de a deduce din pregul contractului, ca penalitdli, o sumi
echivalenti cu o cote procentual6 din pregul contractului, respectiv 0,1'% pentru fiecare zi de intdrziere,

pcind la htdeplinirea efectivd a obligaliilor.
I1.2. in cazul in care achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 20 de zile de la expirarea perioadei

convenite, atunci acesta are obligalia de a pleti, ca penalitdri, o sumd echivalent6 cu o coti procentuald din
plata neefectuatd. respectir, 0,1%, pentru fecare zi de intdrziere, pdnd la tndeplinirea efectivd a

obligusiilot'.
I1.3. Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul contract de c6tre una dintre pirti, in mod culpabil
qi repetat, dd dreptul pd4ii lezate de a considera contractul de drept reziliat gi de a pretinde plata de daune-

interese.
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Clauze specijice
Art.l2. inceperea $i executia lucrtrrilor
12.1. (l) Executantul are obligalia de a presta serviciile de proiectare incepand cu ziua urmatoare semnarii
contractului fara a fl necesar emiterea unui ordin de incepere.
(2) Executantul are obligatia de a incepe executia lucrarilor cu ziua urmatoare emiterii Ordinului de
incepere a lucrarilor, data la care se preda si amplasamertul lucrarii.
12.2. (l) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfEgurarea executiei lucrdrilor qi de a stabili
conformitatea lor cu specificaliile din anexele la contract. Pe4ile contractante au obligaiia de a notifica, in
scris, una celeilalte, identitatea reprezentanlilor lor atestali profesional pentru acest scop, gi anume
responsabilul tehnic cu execulia din partea executantului 9i dirigintele de gantier sau, dacd este cazul, alti
persoand fizicd sau juridicl atestate potrivit legii, din partea achizitorului.
(2) Executantul are obligalia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munc5, in
ateliere, depozite gi oriunde igi desfEgoard activitelile legate de indeplinirea obligafiilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verificarea lucrdrilor ascunse.
12.3. (l) Executantul are obligalia de a nu acoperi lucririle care devin ascunse, fErd aprobarea
achizitorului.
(2) Executantul are obligalia de a dezveli orice parte sau pir{i de lucrare, la dispozilia achizitorului, gi de a
reface aceastd pafie sau pdtJi de lucrare, dacl este cazul.
(3) In cazul in care se constatA cd lucrdrile sunt de calitate corespunzAtoare gi au fost executate conform
documentafiei de execulie, atunci cheltuielile privind dezvelirea gi refacerea vor fi suportate de c[tre
aclrizitor, iar in caz contrar, de cetre executant.

Art.l3. intArzierea $i sistarea lucririlor
13.1. In cazul in care:
i) volumul sau natura lucririlor neprevlzute; sau
ii; condiiiile climaterice exceplional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de int6rziere care nu se datoreazd executantului gi nu a suwenit prin incilcarea
contractului de cdtre acesta;
indrepti4esc executantul de a solicita prelungirea termenului de execulie a lucrdrilor sau a oriclrei p64i a
acestora, atunci, prin consultare, pA4ile vor stabili:
( t ) orice prelungire a duratei de execulie [a care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adduga la pregul contractului.

Art.l4. F-inalizarea lucrlrilor
14.1. (l) La lnalizarea lucririlor, executantul are obligajia de a notifica, in scris, achizitorului cd sunt
indeplinite condiliile de receplie solicitand acestuia convocarea comisiei de recep!ie.
(2) Pe baza situatiilor de lucrdri executate confirmate gi a constatirilor efectuate pe teren, achizitorul va
aprecia daci sunt intrunite condiliile pentru a convoca comisia de recepiie. in cazul in care se constati ca

sunt lipsuri sau deficienfe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se gi tennenele pentru
remediere gi finalizare. DupA constatarea renedierii tuturor lipsurilor qi deficienlelor, la o noud solicitare a
executantului, achizitorul va convoca comisia de receplie.
14.2. Comisia de receplie are obligalia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentalia de executie gi cu reglementlrile in vigoare. in func1ie de

cor.rstatlrile licute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receplia.

Art.l5. Perioada de garanfie acordati lucririlor
15.1. Perioada de garanlie curge de la data recepliei efecruati la terminarea lucrdrilor 9i pini la receptia

finald. respectiv 5 ani.
t5.2. (l) in perioada de garanlie, executantul are obligatia, in unna dispoziliei date de achizitor, de a
executa toate lucr6rile de modificare, reconstruclie gi remediere a viciilor, contraciiilor 9i altol defecte a
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cdror cauze este nerespectarea clauzglor contractuale. Costurile acestora sunt cuprinse in pretul
contractului fiind suportate de executant.
(2) Executantul are obligalia de a executa toate activitltile prevezute la alin.(l), pe cheltuiala proprie, in
cazul in care ele sunt necesare datorite:
i) utilizirii de rnateriale, de instalalii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau
ii) unui viciu de conceplie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei pa4i a lucr{rilor;
sau
iiil neglijenlei sau neindeplinirii de catre executant a oricdreia dintre obligatiile explicite sau implicite
care ii revin in baza contractului.
(3) in cazul in care defectiunile nu se datoreazd executantului, lucrdrile fiind executate de cdtre acesta
confonn prevederilor contractului, cosful remedierilor va fi evaluat gi pl[tit ca lucrlri suplimentare.
15.3. In cazul in care executantul nu executA lucrlrile prevazute la clatza 15.2, alin.(l), achizitorul este

indreptatit sd angajeze gi si pliteascd alte persoane care sI le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrdri
vor fi retumate achizitorului de catre executant fara dreptul acestuia din urma de a ridica weo obiectie sau
exceptie cu pnvire la suma de plata si efectuarea platii in termen de maxim 30 zile de la solicitarea
achizitorului.

Art. 16. Modalitifi de platt
16.1. Achizitorul are obligalia de a efectua plata cltre executant in termen de 30 zile de la emiterea facturii
de c6tre acesta. Pldlile se fac in LEi.
16.2. Achizitorul nu acorda avans pentru inceperea lucrarilor.
16.3. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea gi acceptarea situaliei de platd definitive de
citre achizitor. Dacd verificarea se prelunge$te din difente motive, dar, in special, datoritd unor eventuale
litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va h platitd imediat.
16.4, Contractul nu va fi considerat terminat pdna cdnd procesul-verbal de recepJie finald nu va fi semnat
de conrisia de receplie, care confirmd ci lucrdrile au fost executate conform contractului. RecepJia finali
va fi ef'ectuatd confonn prevederilor legale, dupi expirarea perioadei de garanJie.

Art. 17. Ajustarea pretrului contractului
Pretul contractului este ferm si fix pe intreaga perioada de derulare a acestuia.

Art. 18. Asiguriri
Achizitorul nu va fi resporlsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaJii pl[tibile prin lege, in
privinla sau ca unnare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de
executant, cu exceprra unui accident sau prejudiciu rezultind din vina persoanei achizitorului, a agentilor
sau a angajaJilor acestora.

Art.l9. Amendamente
19.1. P5r{ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, plin act adi;ional, numar in cazul apariliei unor circumstanle care lezeazd interesele
cotnerciale legitirne ale acestora qi care nu au putut fi prevezute [a data incheierii contractului cu exceptia
pretului contractului.
19.2. Executantul are obligalia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile
sau altele asemenea descoperite de el in proiect pe durata indeplinirii contractului.

Art.20. Subcontractanfi
20.1. (l) Executantul are obligalia de a prezenta la incheierea contractului, in cazul in care acesta
subcontracteaza lucrarea, lista subcontractaniilor, cu datele de recunoagtere ale acestora.
(2) Contractele incheiate cu subcontractanlii desemnali se constituie in anexe la contract.
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20.2. Executantul are obligalia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnali, in aceleagi condilii in
care el a semnat contractul cu achizitorul.
20.3. (l) Executantul este pe deplin respunzdtor fald de achizitor de modul in care indepline$te contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin respunzetor fa16 de executant si beneficiar de modul in care igi
indeplineqte partea sa din contract.
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanlilor dac6 aceqtia nu igi indeplinesc
partea lor din contract.

Art.2l. Cesiunea
Este permisd doar cesiunea creanlelor niscute din acest contract, obligatiile ndscute rimdnind in sarcina
pe{ilor coutractante, astfel cum au fost stipulate gi asumate.

Art.22. incetarea contractului. Rezilierea contractului
22.1. Prezentul contract inceteazd in urmetoarele situalii:
a) prin executarea de cetre ambele pn4i a tuturor obligaliilor ce le revin conform prezentului contrcat Si
legislaliei aplicabile;
b) prin acordul p64ilor, consemnat in scris;
c) prin denunlarea unilaterala de cetre o parte, in condiliite prezentului contract;
d) prin rezrliere, in cazul in care una dintre pd4i nu igi executd sau executd necorespunzAtor obligatiile
contractuale.
22.2. in situalia rezilierii totale sau pariiale din cauza neexecutirii/executirii pa4iale de catre executant a

obligaliilor contractuale, achizitorul are dreptul de a pretinde daune-interese.
22.3. Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterald a contractului, flrd efectuarea vreunei alte
fornralitdli qi fErd intervenlia instanlei de judecata, in situalia in care executantul subcontracteazd saru

cesioneazi cu incilcarea prevederilor legislaliei in vigoare, drepturile qi obligaliile sale.
22.4. Achizitorul igi rezervi dreptul de a renunla oricand la contract, printr-o notificare scrisd adresate
executantului flri nici o compensalie, dacd acesta din urmi di faliment, cu condilia cd aceastt renunlare
sI nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la acliune sau despdgubire pentru executant. in acest caz,
executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzdtoare pentru partea din contract executate
pAna la data denunl6rii unilaterale a contractului.

Art.23. Forla majori
23,1. Fo4a majora este constatati de o autoritate competenti.
23.2. Fo4a majord exonereazd pi!1ile contractante de indeplinirea obligaliilor asumate prin prezentul
contract, pe toati perioada in care aceasta actioneazS.
23.3. Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de acliune a fo4ei majore, dar fard a prejudicia
drepturile ce Ii se cuveneau pe4ilor pane la aparilia acesteia.
23.4. Partea contractanta care invoca fo4a majori are obligatia de a notifica celeilalte pirti, imediat 9i in
Inod cotnplet, producerea acesteia gi s[ ia orice mdsuri care ii stau la dispozilie in vederea limitnrii
consecrnlelor.
23.5. Dacd fo4a majord acliooeazd sau se estimeaze ci va acliona o perioada mai mare de 6 [uni, fiecare
palte va avea dreptul si notifice celeilalte pd4i incetarea de plin drept a prezentului contract, flrd ca
vreuna din p5rli sd poati pretinde celeilalte daune-interese.

Art.24. Solufionarea litigiilor
24.1. Achizitorul qi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabili, prin tratative
directe, orice nein;elegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legituri cu indeplinirea
contractului.

I



24.2. Daci, dupi 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitonrl 9i executantul nu reu$esc

si rezolve in mod amiabil o divergenl[ contlactuall, fiecare poate solicita ca disputa sd se solufioneze de

cAtre instanlele judecatoregti in a ciror raza de competenta este situata autoritatea contractanta'

Art.25. Limba care guverneazl contractul
Limba care guverneaze contractul este limba rominl'

Art.26. Comunicari
26.1. (l) orice comunicare intre pa(i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie s[ fie

transtrisd in scris.

1ZjO.i"" document scris trebuie inregistrat atit in momentul transmiterii cat $i in momentul primirii'

26.2. Cornunicdrile intre pdrli se po"t face 9i prin telefon, telegramd, telex, fax sau e-mail ou condilia

confirmdrii in scris a primirii comunic[rii

Art.27, Lege aplicabill contractului
Contractul va li interpretat confonn legilor din Romdnia'

Pi4ile au inleles sd incheie azi 2.J,t.(.".(.!. prezentul contract in doui exemplare, cite unul pentru fiecare

parle
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