Contract de lucrări
nr. ____ din data de __ .__. 2016

În prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice
coroborat cu art.43 din Hotărârea Guvernului României nr.395/2016 , s-a incheiat
prezentul contract de executie lucrari,
Între:
CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD , cu sediului în municipiul
Bistriţa, P-ţa Petru Rareş , nr. 1-2, telefon 0263 230741, fax 0263/214750, cod
fiscal 4347550, cont RO95TREZ10124510220XXXXX Trezoreria Bistriţa , reprezentat
prin Florin Grigore Moldovan , având funcţia de administrator public şi Teofil Iulian
Cioarbă, director economic, în calitate de achizitor, pe de o parte si
...................... , cu sediul în ......... , .......... telefon/fax ..........., număr
de înmatriculare J../..../.... , CIF ......, cont : ........... reprezentată de ...........
funcţia ..............., în calitate de executant ,
a intervenit prezentul contract.

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. operator de reţea - entitate operationala care deţine, exploatează, întreţine,
modernizează şi dezvoltă reţeaua electrică.
d. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza
contractului pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale,
asumate prin contract;
e. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;
f. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii
contractului 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 enunciativă. 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;
g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma
singular vor înclude 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 daca
nu se specifica în mod diferit.
3.3. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contra

Clauze obligatorii
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4. Obiectul contractului
4.1 - Executantul se obligă să execute lucrarea: Proiectare şi execuţie “ Deviere LEA

20kV Rodna-Ilva Mică derivaţia Leşu pentru eliberare amplasament
în
Modernizare drum judeţean DJ 172C, judeţ Bistriţa-Năsăud ",
conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2 Începerea executiei contractului, prevăzut la art. 4.1. se va face în maxim 2 zile
de la semnarea contractului.
5.Preţul contractului
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului este de ……. lei, valoare fară TVA .
Valoarea totală a contractului cu TVA este de ..... lei , din care TVA de ...... lei.
6. Durata contractului
6.1 – Durata prezentului contract este de maxim 2 luni, începând de la data
semnării contractului.
6.2 - Prezentul contract înceteaza să producă efecte la data încheierii procesului
verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei de bună
execuţie.
6.3.- Proiectarea lucrărilor se va realiza şi preda achizitorului în termen de maxim 1
lună de la data semnării contractului.
7. Documentele contractului
7.1 - Documentele contractului sunt :
a) propunerea tehnică şi propunerea financiară;
b) acte adiţionale (dacă există);

8. Executarea contractului
8.1 - Executarea contractului începe la data semnarii de catre ambele parti.

9. Protecţia patrimoniului cultural naţional
9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte
de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în
relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.
9.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca
muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze
obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de
îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini
dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor
astfel de dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci,
prin consultare, părţile vor stabili:
a) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.
9.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea
obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi
comisia monumentelor istorice.
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10. Obligaţiile principale ale executantului
10.1 - Executantul se obligă să execute lucrarea : Proiectare şi execuţie “ Deviere

LEA 20kV Rodna-Ilva Mică derivaţia Leşu pentru eliberare amplasament Modernizare
drum judeţean DJ 172C, judeţ Bistriţa-Năsăud ", în conformitate cu obligaţiile
asumate prin prezentul contract.
10.2. - (1) 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.
(2) 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, în măsura în care necesitatea
asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil
din contract.
10.3.-(1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi
siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe santier precum şi pentru procedeele de
execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind
calitatea în construcţii.
10.4.- (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile Achizitorului
în orice problema, 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.
(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1)
determina dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste
costuri vor fi acoperite pe cheltuiala Achizitorului.
10.5 -. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, Executantul
are obligaţia:
i) 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;
ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de
iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare
sau au fost solicitate de către Achizitor sau de către alte autorităţi
competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului
riveranilor;
iii) 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.
10.6.- Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor,
materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în opera de la data
începerii lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării.
10.7.- (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, Executantul
are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu
stânjeni inutil sau în mod abuziv:
a) confortul riveranilor, sau
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b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau
private care deservesc proprietăţile aflate în posesia Achizitorului sau a oricărei alte
persoane.

11. Obligaţiile achizitorului
11.1- Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru execuţia
lucrarii: Proiectare şi execuţie “ Deviere LEA 20kV Rodna-Ilva Mică derivaţia Leşu

pentru eliberare amplasament Modernizare drum judeţean DJ 172C, judeţ BistriţaNăsăud ".
11.2- La începerea lucrărilor Achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi
avizele necesare execuţiei lucrărilor.
11.3- Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror
alte informaţii furnizate Executantului precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
12.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile
asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca
penalităţi, o sumă echivalentă cu dobânda legală penalizatoare calculată potrivit
art.3, alin.2^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală
remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar cu modificările şi
completările ulterioare.
12.2 - În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 30 de zile de
la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca
penalităţi, pentru suma neachitată, dobânda legală penalizatoare calculată potrivit
art.3, alin.2^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală
remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar cu modificările şi
completările ulterioare.
12.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre
părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a rezilia unilateral contractul şi de a
pretinde plata de daune-interese în condiţiile prevederilor art. 1535-1536 din Legea
nr.287/2009 privind Codul Civil rep. cu modificările şi completările ulterioare.
12.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o
notificare scrisă adresată prestatorului, 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 prestator.
12.5 - În toate cazurile, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării
unilaterale a contractului.

Clauze specifice
13. Garanţia de bună execuţie a contractului
13.1.- Executantul are obligaţia de a constitui garanţia de buna execuţie a
contractului în favoarea operatorului de reţea, conform prevederilor contractului de
execuţie lucrări încheiat între SC F.D.E.E. Electrica Distribuţie Transilvania Nord Sucursala Bistriţa, în calitate de operator de retea şi executant.
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13.2.- Garanţia acordată lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a
contractului.

14. Începerea şi execuţia lucrărilor
14.1.- (1) Executantul are obligaţia de a începe contractul în maxim 2 zile de la
semnarea contractului.
(2) 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.
14.2- Executantul are obligaţia de a preda achizitorului, pe bază de proces-verbal de
predare-primire, proiectul tehnic aferent lucrării în termen de maxim 1 lună de la data
semnării contractului.
14.3.- Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără
aprobarea Achizitorului.

15. Întârzierea şi sistarea lucrărilor
15.1 - 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.
15.2 - Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în clauza 12.2, acesta are
dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu
plăteşte în termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la clauza 18.2; în
acest caz va notifica, în scris acest fapt achizitorului.

16. Finalizarea lucrărilor
16.1.- Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut(ă) a se
finaliza într-un termen stabilit, trebuie finalizat(ă) în termenul convenit, termen care se
calculează de la data începerii lucrărilor.
16.2.-(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.
(2) 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.
16.3.- Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului
prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările
în vigoare. In funcţie de constatările facute, Achizitorul are dreptul de a aproba sau
de a respinge recepţia.
16.4.- Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere
fizic şi funcţional.
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17. Perioada de garanţie acordată lucrărilor
17.1.- Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi
până la recepţia finală si este de 24 luni.
17.2.- (1) În perioada de garanţie, Executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date
de Achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a
viciilor, contracţiilor şi altor defecte a căror cauza este nerespectarea clauzelor
contractuale.
(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la
alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:
i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu
prevederile contractului; sau
ii) unui viciu de concepţie, acolo unde Executantul este responsabil de
proiectarea unei părţi a lucrărilor; sau
iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către Executant a oricăreia dintre
obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.
(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează Executantului, lucrările fiind
executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.
17.3.- În cazul în care Executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 15.2,
alin. (1), Achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care
să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către Achizitor
de la Executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

18. Modalităţi de plată
18.1.-Plata proiectului aferent lucrărilor ce se vor executa se va face direct în contul
executantului, în termen de maxim 30 de zile de la data semnării procesului-verbal
de predare-primire a proiectului.
18.2- Plata lucrarilor de executie cuprinse in contractul de racordare se realizează in
conditiile regulamentului de racordare la reteaua de energie electrica aprobat in
conformitate cu Ordinul 59/02.08.2013, astfel:
(1)Operatorul de retea ( SC FDEE Electrica Transilvania Nord, SDEE Bistrita),
beneficiarul si antrepenorul vor semna o conventie de atribuire lucrari in care se va
mentiona si valoarea lucrarilor, care se va aviza de catre serviciul C.U.L.I. al SDEE
Bistrita;
(2) Dupa avizarea conventiei Beneficiarul va incheia cu SDEE Bistrita un contract
de racordare privind realizarea lucrarilor;
(3) Dupa semnarea acestuia beneficiarul va achita contravaloarea acestora catre
SDEE Bistrita;
(4) Antrepenorul va incheia cu SDEE Bistrita, un contract de executie a acestor
lucrari are se vor executa in termen de maxim 2 luni de la primirea ordinului de
incepere;
(5) Plata acestora si procesul verbal la terminarea lucrarilor se va face de catre
SDEE Bistrita.

19. Ajustarea preţului contractului
19.1.- Pentru lucrările executate, plăţile datorate de Achizitor Executantului sunt cele
declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
19.2.- Preţul contractului este ferm şi nu se poate actualiza.
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Art. 20. Amendamente
20.1.- Pe durata derulării contractului, părţile contractante au dreptul de a conveni
modificarea clauzelor contractuale, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor
circumstante care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au
putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

21. Forţa majoră
21.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
21.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor
asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
21.3 - 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.
21.4 - 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.
21.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica
celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
21.6 - 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.
22. Cesiunea
22.1 - Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acel contract, obligaţiile
născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi
asumate initial

23. Soluţionarea litigiilor
23.1 - Achizitorul şi executantul vor face 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.
23.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi
executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare
poate solicita ca disputa să se soluţioneze pe cale contencioasă.
23.3 – Fiind un contract administrativ, competenţa de soluţionare a litigiilor născute
în legătură cu încheierea, modificarea, interpretarea, executarea şi încetarea acestor
contracte revine în exclusivitate instanţelor de contencios administrativ, incidente
fiind prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi
completările ulterioare.

24. Limba care guvernează contractul
24.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

25. Comunicări
25.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului
contract, trebuie să fie transmisă în scris.
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(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în
momentul primirii.
25.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau email cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

26. Legea aplicabilă contractului
26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Prezentul contract se încheie la sediul autorităţii contractante, azi ______în 4
exemplare, din care unul a fost înmânat Executantului iar celelalte 3 rămân la
Achizitor.

ACHIZITOR

EXECUTANT
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