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CONTRACT DE LUCRĂRI
Nr. _______ din ___________________

ART. 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
În temeiul prevederilor HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului –cadru din Legea
nr.98/2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul contract de lucrări , între
Comuna TRIFESTI, cu sediul in judetul Neamt, comuna Trifesti, localitatea Trifesti, telefon/fax
0233.745547, e-mail primariatrifesti.nt@gmail.com, URL www.primariatrifesti.ro, avand CIF 2613842,
reprezentata prin domnul LUPU DAN-MARIAN, in funcţia de Primar, in calitate de achizitor, pe de o
parte
si
- S.C. _________________________, cu sediul social in ____________________ telefon _______________ Nr. de ordine
in registrul comertului _______________, CIF-_______________, e-mail ______________reprezentata de
____________, in functia de ___________________, in calitate de executant, pe de alta parte.

ART. 2. DEFINIŢII
2.1 - 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 sale, asumate prin
contract;
d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;
e. forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar,
absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se
datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv,
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii,
incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă
majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
f. zi - zi calendaristică; an - 365 zile.
ART. 3. INTERPRETARE
3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit.
ART. 4. OBIECTUL ŞI PREŢUL CONTRACTULUI
4.1.Executantul se obligă să execute lucrările " Instalații de alimentare interioară cu apă și
instalații termice la primăria comunei Trifeşti, judeţul Neamţ”, în perioada/perioadele
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convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2. Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru îndeplinirea
contractului de lucrări .
4.3. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul lucrărilor executate,
plătibil executantului de către achizitor, este de __________ lei, la care se adaugă TVA în valoare
de _________ lei.
4.4. Decontarea lucrărilor se va face conform graficului de lucrări, în baza devizelor şi
situaţiilor de plată.
ART. 5. DURATA CONTRACTULUI
5.1. Durata prezentului contract este de 6 luni, de la primirea ordinul de începere a lucrărilor.
ART. 6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
6.1. Documentele contractului sunt:
a) Caietele de sarcini;
b) Proiectul tehnic de execuție
c) Propunerea financiară;
d) Graficul de plăţi;
e) Orice document ce va fi întocmit ulterior cu acordul ambelor parți contractante.
ART. 7. EXECUTAREA CONTRACTULUI
7.1. Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie, predarea
amplasamentului, şi primirea ordinului de incepere al lucrarilor.
7.2 În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor sau dacă nu îşi îndeplineşte
obligațiile din contract achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la
care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea
termenului stabilit îi va rezilia contractul.
7.3. Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili
conformitatea lor cu specificaţiile tehnice.
7.4. Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi
testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei
provizorii şi a recepţiei finale (calitative).
7.5. Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru
verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera
aferentă acestora, revin executantului.
7.6. Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau
materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt
corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului.
În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
13.5. (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea
achizitorului.
ART. 8. CONSTITUIREA GARANȚIEI DE BUNĂ EXECUȚIE
8.1. Garanția de bună execuție reprezintă un procent de 10 % din valoarea lucrarii fară TVA
8.2. Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului printr-un
instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de
asigurări, prin depunerea la casierie a unor sume în numerar sau prin reţineri succesive din
plata facturilor parţiale. In acest din urma caz se deschide în termen de 3 zile de la data semnării
contractului a unui cont in cadrul unitătii trezoreriei statului din cadrul organului fiscal
competent, la dispozitia autoritatii contractante;
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8.3. Pe parcursul îndeplinirii contractului, achizitorul urmează să alimenteze acest cont prin
reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractului până la concurenţa sumei
stabilită drept garanţie de buna execuţie în documentaţia de atribuire, respectiv 0,5 % din
valoarea fiecărei facturi achitate.
8.4. Achizitorul are obligatia de a elibera garantia pentru participare si de a emite ordinul de
începere a contractului numai dupa ce executantul a facut dovada deschiderii şi alimentării
contului in care urmează sa se constituie garantia de buna executie.
8.5. Garanţia de bună execuţie a contractului se va elibera astfel:
 50% 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.
 restul de 50 % din valoarea garanţiei, la expirarea duratei de garantare a lucrărilor
executate.
8.6.Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul
contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie achizitorul are
obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost
respectate.
8.7. Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului .
ART. 9. OBLIIGAŢIILE PRINCIPALE ALE EXECUTANTULUI
9.1. Executantul se obligă să finalizeze lucrarea, precum şi de a remedia viciile ascunse în
conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
9.2. 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.
9.3 Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost
întocmite de el. Dacă totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie
proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor.
9.4. 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.
9.5 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor,
echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de
începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.
9.6 Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai
acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul
îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.
9.7. Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale
instalațiilor, ivite într-un interval de 2 ani de la recepţia lucrării.
ART. 10. OBLIGAŢIILE ACHIZITORULUI
10.1. Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru execuţia, şi
finalizarea lucrării;
10.2. La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele
necesare execuţiei lucrărilor.
10.3. Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie
necesară pentru execuţia lucrărilor contractate.
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10.4. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte
informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.
ART. 11. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR
11.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate
prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca
penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% din preţul contractului, pentru fiecare zi de întârziere
până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
11.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu
0,1% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a
obligaţiilor.
11.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în
mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de
daune interese.
11.4. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă
adresată executantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca
această denunţare 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. 12. ÎNTÂRZIEREA ŞI SISTAREA LUCRĂRILOR
12.1. În cazul în care:
i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin
încălcarea contractului de către acesta, îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea
termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile
vor stabili:
(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.
ART. 13. FINALIZAREA LUCRĂRILOR
13.1. La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că
sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.
Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren,
achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În
cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului,
stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor
lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de
recepţie.
13.2. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În
funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.
13.3. Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi
funcţional.

ART. 14. PERIOADA DE GARANŢIE ACORDATĂ LUCRĂRILOR
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14.1. Perioada de garanţie acordată lucrărilor este de 2 ani şi curge de la data recepţiei la
terminarea lucrărilor, pe ansamblu sau pe părţi din lucrare distincte din punct de vedere fizic şi
functional, pana la receptia finala.
14.2. (1) În perioada de garanţie executantul are obligaţia, in urma dispozitiei date de achizitor,
de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor, contractiilor si
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 termen de 30 zile de la primirea ordinului de începere a lucrărilor folosind in acest
scop utilaje si materiale care sa asigure o buna executie a lucrarilor indiferent de conditiile
climaterice. Aceasta obligatie persista si in cazul in care activitatile mai sus mentionate sunt
necesare ca urmare a:
a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau
b) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de nerespectarea proiectului
în privinţa unei parti din lucrari; sau
c) neglijenţei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau
implicite care ii revin in baza contractului.
ART. 14. MODALITĂŢI DE PLATĂ
14.1. Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termen de 30 zile de la
acceptarea la plata a facturii.
14.2. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul
execuţiei. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor
în cel mai scurt timp posibil.
14.3. (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la
valoarea lucrărilor executate conform contractului. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca
atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură
verificare a lor.
14.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată
definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special,
datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită
imediat.
14.5. Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va
fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform
contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea
perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu
va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală.
ART. 15. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI
15.1. Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în
propunerea financiară, anexă la contract.
15.2. Preţul contractului este ferm.
ART. 16. ASIGURĂRI
16.1. (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de
lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să
verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către
terţe persoane fizice sau juridice.
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(2) Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare
va fi suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”.
(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau
poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
(4) Executantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru
toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la
cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
16.2. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile
prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina
achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia.
ART. 17. SUBCONTRACTANŢI
17.1. Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi
condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
17.2. (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate
cu aceştia se constituie în anexe la contract.
20.3. (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte
contractul.
(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 subcontractanţilor, dacă aceştia nu îşi
îndeplinesc partea lor din contract.
ART. 18. FORŢA MAJORĂ
18.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
18.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
18.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
18.4. Partea contractantă 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.
18.5. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
18.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului
contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
ART. 19. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
19.1. Achizitorul 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.
19.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.
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ART. 20. COMUNICĂRI
20.1.(1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să
fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul
primirii.
20.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării
în scris a primirii comunicării.

Părţile au înţeles să încheie azi ____________ prezentul contract în două exemplare, câte unul
pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,

EXECUTANT,

