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Contract de lucrari

nr. 3572 din 11 noiembrie 2021

I. Partile contractante

In temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat prezentul contract de lucrari,

intre:

COMUNA SOCODOR, cu sediul in sat Socodor, comuna Socodor, judetul Arad cod postal 317305,

telefon +40257-358.100, fax +40257-358.112,e-mail:socodor@gmail.com, cod fiscal 3519330, cont

R004TREZ0225006XXX000271, deschis la TREZORERIA CHISlNEU CRlS reprezentata prin Jura

loan Dimitrie - Primar, in calitate de achizitor, pe de 0 parte,

~i

SC SOLV ALSERV SRL, adresa sediu: oras Chisineu Cris, Str. Primaverii, nr.l, judetul Arad,

telefon/fax: +400752363886, numar de ordine in Registrul Comertului: J02/158912020, cod fiscal:

43503561, societate reprezentata prin Lupau Stefania, functia- Administrator, in calitate de executant,

pe de alta parte.

2. Definitii

2.1 - in prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract -prezentul contract ~i toate anexele sale;

b. achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite In prezentul contract;

c. pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, In baza contractului, pentru

indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;

d. amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea;

e. forta majora - reprezinta 0 imprejurare de origine externa, cu caracter extraordinar, absolut

imprevizibila si inevitabila, care se afla in afara controlului oricarei parti, care nu se datoreaza greselii

sau vinei acestora, si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt

considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe

naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci

enuntiativa, Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, lara a creal

o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti; //)

f. zi - zi calendaristica; an - 365 zile.

(se adauga orice ce alti termeni pe care partile inteleg sa Ii defineasca pentru contract)

3. Interpretare
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3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include

forma de plural ~ivice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica

in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul ~i pretul contractu lui

4.1 Obiectul contractului consta in: Reabilitare drum agricol Socodor - 1300 mil 4 m latime:

decopertare drum agricol cu autogreder, incarcare si transport material umplutura necesar pentru

repararea drumului agricol, cilindrare material, procurare si imprastiere piatra, cilindrare piatra,

in perioada convenita ~iIn conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2. -(l)Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul lucrarilor executate, platibil

executantului de catre achizitor este de 25,39 Ron fara TVAlmI. Valoarea prezentului contract este

33.007,00 Ron la care se adauga TVA in cunatum de 6.271,33 Ron. Suma totala de plata este de

39.278,33 Ron.

(2) Pretul contractului este ferm in lei si nu poate fi ajustat, in conformitate cu prevederile Legii nr.

98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

5. Durata contractului

5.1 - Durata prezentului contract este de 30 zile de la data semnarii constractului de catre ambele parti.

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt:

a) Oferta nr. 3532/04.11.2021;

b) Achizitia directa SICAP DA29230534/10.11.2021;

7. Executarea contractului

7.1 - Executarea contractului lncepe dupa data semnarii constractului de catre ambele parti.

8. Protectia patrimoniului cultural national

8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes

arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind

proprietatea absoluta a achizitorului.

8.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare

alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 8.1, iar imediat dupa

descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasta descoperire ~i de a

indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepartarea acestora.

9. Obligatiile principale ale executantului
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9.1 Executantul se obliga sa execute Reabilitare drum agricol Socodor - 1300 ml/ 4 m latime, in

conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

9.2 Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea ~i siguranta tuturor

operatiunilor executate pe santier, precum ~i pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea

prevederilor si a reglementarilor Iegii privind calitatea in constructii,

9.3. - (I) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in

masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) caile de acces, prin folosirea ~i ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc

proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor In justitie,

daunelor-interese, costurilor, taxelor ~i cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in

legatura cu obligatia prevazuta la alin.(I), pentru care responsabilitatea revine executantului.

9.4 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu

sau sunt pe traseul santierului ~i de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul

propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi

vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod

inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe

santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri

ale drumurilor ~ipodurilor respective.

(2) In cazul in care natura lucrarilor impune utilizarea de catre executant a transportului pe apa, atunci

prevederile de la alin.(I) vor fi interpretate in maniera in care prin "drum" se intelege inclusiv ecluza,

doc, dig sau orice alta structura aferenta caii navigabile ~i prin .vehicul" se intelege orice

ambarcatiune, iar prevederile respective se vor aplica in consecinta,

(3) In cazul in care se produe deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu sau

care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau

altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor

privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si va plati

consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor,

echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau

care se afla pe traseul santierului.

9.1.11 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

Ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
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iii) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel,

care nu mai sunt necesare.

10. Obligatiile achizitorului

10.1 - Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit pentru executia obiectivului

Reabilitare drum agricol Socodor - 1300 mil 4 m latime

10.2 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bome1or de referinta, cailor de

circulatie ~i a limitelor terenului pus la dispozitia executantului.

10.3 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor ~i a oricaror alte informatii

fumizate executantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu 'i~i indeplineste obligatiile asumate prin

contract intr-o perioada de 30 zile, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul

contractului, ca penalitati, 0 suma echivalenta cu 0 cora procentuala de 1% din pretul contractului

pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

11.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea

perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, 0 suma echivalenta cu 0 cota

procentuala de 1% /zi din plata neefectuata, piina la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, 'in mod

culpabil, da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea

contractului si de a pretinde plata de daune-interese,

11.4 - Achizitorul i~i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa

adresata executantului, fara nici 0 compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca

aceasta denuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru

executant. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru

partea din contract indeplinita pana Ia data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garautia de buna executie a contractului

12.1. Nu este cazul.

13. Inceperea ~i executia lucrarilor

13.1 - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in timpul eel mai scurt posibil de la semnarea

contratului de catre ambele parti.

14. Intarzierea ~i sistarea lucriirilor

14.1-Incazulincare:

i) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau

ii) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau

"4



COMUNASOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; com una Socodor, nr.I, Cod Postal: 317305,judelul Arad,

Tel.: +40257358100; Fax. +40257358112; e-mail: socodor@gmail.com;
Web: www.socodor.ro

iii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin

incalcarea contractu lui de catre acesta, indreptatesc executantul de a solicita prelungirea termenului de

executie a lucrarilor sau a oricarei parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

(2) totalul cheltuielilor supJimentare, care se va adauga la pretul contractului.

15. Finalizarea lucrarilor

15.1 - Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un

termen stabilit, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeaza de la data semnarii

contratului de catre ambele parti.

15.2 - (I) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica achizitorul ca sunt indeplinite

conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, achizitorul

va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se

constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si termenele

pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor Jipsurilor ~i deficientelor, la 0 noua

solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

15.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea

prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de

constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia,

15.4 - Receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic si

functional.

16. Modalitati de plata

16.1 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termenul convenit de la emiterea

facturii de catre acesta. Platile in valuta se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.

16.2 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite,

atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrarilor sau de a diminua ritmul executiei.

Imediat ce achizitorul i~i onoreaza restanta, executantul va relua executarea lucrarilor in eel mai scurt

timp posibil.

17. Ajustarea pretului contractului

17.1 - Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele decJarate in

propunerea financiara, anexa la contract.

17.2 - Pretul contractului nu se aiusteaza.

18. Subcontractanti - Nu este cazul.

19. Forta majora

19.1 - Forta majora este constatata de 0 autoritate competenta.
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19.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul

contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

19.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

19.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat ~i

in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii

consecintelor,

19.5 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea

cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.

19.6 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona 0 perioada mai mare de 6 luni,

fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract, lara ca

vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese,

20. Solutionarea Iitigiilor

20.1 - Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin

tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu

indeplinirea contractului.

20.2 - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si executantul nu reusesc sa

rezolve in mod amiabil 0 divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze fie

prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de catre instantele judecatoresti din

Romania.

21. Limba care guverneaza contractul

21.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana,

22. Comunicari

22.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie

transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat ~i in momentul primirii.

22.2 - Comunicarile intre parti se pot face ~i prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in

scris a primirii comunicarii.

23. Legea aplicabila contractu lui

23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie astazi, 11 noiembrie 2021, prezentul contract in doua exemplare, cate unul

pentru fiecare parte.

Achizitor, Executant,

/
I
I

,/

SC SOLVALSERV SRL

Administrator,

LUPAU STEFANIA

.. .. .,
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