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CONTRACT DE LUCRAID

Nr. 3690 din 19.11.2021

1. Partile contractante:

KELEMEN STEFAN "KELLY" PFA , cu sediul in Socodor, nr. 735, Judetul Arad, telefon:

0742124307, fax: 0257 358 112, C.U.I. 20263680, titulara a contului nr.

R09IBRDE020SV59576590200, deschis la BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA,

reprezentata de KELEMEN STEFAN, in calitate de administrator, denumita in continuare

EXECUTANT, ~i

COMUNA SOCODOR adresa sediu: str. -, nr. 1, Comuna Socodor, judetul Arad, cod postal

317305 telefonlfax 0257-358100, 0257-358112, cod unic de inregistrare: 3519330 cont

R004TREZ0225006XXX000271 deschis la Trezoreria Chisineu - Cris, reprezentata prin Jura

loan Dimitrie, avand functia Primar in calitate de ACHIZITOR.

2. Definitii

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

a. contract - reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale.

b. achizitor # executator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul

contract;

c. pretul contractului - pretul platibil executatorului de catre achizitor, in baza contractului,

pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;

d. lucrari - activitati a carer prestare fac obiect al contractului;

e. produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb ~i orice alte bunuri cuprinse

In anexalanexele la prezentul contract si pe care executatorul are obligatia de a Ie furniza

aferent lucrarilor executate conform contractului;

f. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii

sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului 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 enunciativa,

Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, rara a crea 0

imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din

parti;

j. z; - zi calendaristica; an - 365 de zile,
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3.lnterpretare

3.1 in prezentuI contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include

forma de plural ~i vice versa, acolo unde acest lucru este pennis 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 principal al contractului

4.1 - Executatorul se obliga sa efectueze:

- lucrari de refacere scena, reparare si zugravit Camin Cultural Socodor,

- reparatii interioare cladire SVSU Socodor, conform ofertei de pret nr. 3641110.11.2021.

4.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul con venit In prezentul contract pentru lucrarile executate.

5. Pretul contractului

5.1 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executatorului de catre achizitor, este de

20.400 lei, la care nu se adauga TVA, executatorul nefiind platitor de TVA, fiind compusa din

urmatoarele:

- lucrari de refacere scena, reparare si zugravit Camin Cultural Socodor: 12.000 Ron fara TVA,

- reparatii interioare cladire SVSU Socodor: 8.400 Ron fara TVA.

6. Durata contractului

6.1 - Durata prezentului contract este de 60 zile, incepand de la data semnarii contractului de ambele

parti.

7. Executarea contractului

7.1 - Executarea contractului incepe dupa semnarea contractului de ambele parti si un poate depasii 60

zile de la semnarea contractului.

8. Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului sunt:

- Oferta financiara nr. 3641110.11.2021

9. Obltgatlile principale ale executatorului

9.1- Lucrarile se vor executa in perioadaJperioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate

prin prezentul contract.

9.2 - Executatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii ~i actiuni in justitie, ce rezulta din Incalcarea unor drepturi de proprietate

intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,

instalatiile sau utilajele folosite pentru sau In legatura cu produsele achizitionate, si
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Ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei 'in

care 0 astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre

achizitor.

10. ObligaJiileprincipa/e ale achizitorului

10.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze lucrarile executate in termenul con venit.

10.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre executator dupa cum urmeaza: Plata se va face

prin OP in contul indicat, in baza facturii fiscale, in termen de maxim 10 zile lucratoare de la receptia

facturii.

10.3 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile 'in term en de 14 zile de la expirarea perioadei prevazute

convenite, furnizorului are dreptul de a sista prestarea lucrarilor ~i de a beneficia de reactualizarea

sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat ce achizitorul onoreaza

factura, executatorul va relua prestarea lucrarilor in eel mai scurt timp posibil,

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabilii a obligatiilor

11.1 - in cazul in care, din vina sa exclusiva, executatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate

prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, 0 suma

echivalenta cu 0 cota procentuala de 0,1 % 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 term en 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 0, I % din plata neefectuata pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva

a obligatiilor

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

culpabil ~i repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde

plata de daune-interese,

11.4 - Achizitorul i~i rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata

executatorului, rara nici 0 compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta

anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru executator. in

acest caz, executatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din

contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului

12. Receptie $i verificdri

12.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a lucrarilor pentru a stabili conformitatea

lor cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.

12.2 - Verificarile vor fi efectuate 'in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul

are obligatia de a notifica, in scris, executatorului, identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru

acest scop.

13. ForJa majora
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13.1 - Forta majora este constatata de 0 autoritate competenta,

13.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul

contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza,

13.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar rara a

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

13.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si

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

consecintelor.

13.5 - 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 plin drept a prezentului contract,

fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

14. Solutionarea litigiilor

14.1 - Achizitorul si executatorul vor face 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.

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

rezolve in mod amiabil 0 divergenta contractual a, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de

catre instantele judecatoresti competente.

15. Limba care guverneaza contractu/

15.1 - Limba care guverneaza contractu 1este limba romans.

16. Legea aplicabild contractului

16.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie azi 19.11.2021 prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru

fiecare parte.

Executant, ....~ Achi itor,

COMUNA S CODORKELEMEN STEFAN "KELLY" PF A

Administrator,
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