
ROMÂNIA 

COMUNA UIVAR 

JUDEŢUL TIMIŞ 

 
 

1 
 

 

 

Contract de lucrări 

 

Nr.____/data __.__.2021 

 

 

1.Părţile contractante  

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și Hotărârea Guvernului 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 lucrari,  

 

Între, 

 

COMUNA UIVAR, cu sediul în loc. Uivar, str. Principală, nr. 348, judetul Timis, telefon 0256 366 590, e-mail: 

primaria_uivar@yahoo.com cod fiscal 9640615, cont RO80TREZ62524510220XXXXX deschis la Trezoreria 

Jimbolia, reprezentată prin SAVULESCU BOGDAN GHEORGHE, având funcţia de Primar , în calitate de 

achizitor, pe de o parte, 

 

Şi 

 

S.C. _______________________________ S.R.L.   CIF: ______________ Adresa: Strada: ___________, nr. ____, 

Sector: -, Judet: __________ Localitate: ___________, Cod postal: 

__________   Tara: Romania  Website: -   Tel: +40 ___________   Fax: -   E-mail: ____________________, cont 

Trezorerie RO____________________________________ deschis la Trezoreria ______________ reprezentată prin 

dl. ______________________, avand funcţia de administrator, în calitate de EXECUTANT, pe de altă parte. 

 

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.  

 

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.  
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Clauze obligatorii 

 

4. Obiectul şi preţul contractului  

4.1- Executantul se obligă să execute lucrari privind “CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA, AMENAJARE 

EXTERIOARA SI IMPREJMUIRE, LOC. RAUTI, COMUNA UIVAR”, COD SI DENUMIRE CPV 

45210000-2 Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2) în perioada convenita şi în conformitate cu obligaţiile asumate 

prin: oferta depusa prin pe e-mail-ul autoritatii contractante primaria_uivar@yahoo.com , detaliul de achizitie directa 

atribuita in SEAP si prezentul contract.  

4.2. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul lucrărilor executate, plătibil executantului de 

către achizitor, este de ________________ lei, la care se adauga TVA in valoare de _________ lei, pretul total cu 

TVA inclus platibil executantului fiind de __________ lei. 

 

5. Durata contractului  

5.1 – Durata prezentului contract este de ______ zile , incepand cu primirea ordinului de incepere a lucrarilor, 

contractul urmand sa inceteze in a mai produce efecte la data de ________________ 

5.2. Contractul se poate prelungi printr-un act aditional, cu acordul ambelor parti, daca este cazul. 

 

6. Documentele contractului  

6.1 - Documentele contractului sunt: 

b) oferta nr. ________________ 

c) detaliul de achizitie atribuita in SEAP cu numarul ___________________ 

 

7. Executarea contractului  

7.1 - Executarea contractului începe după : semnarea lui de catre ambele parti, prezentarea documentului justificativ 

privind deschiderea contului de garantie de buna executie/ asigurarii, intocmirea de autorizatii/avize daca e cazul, 

primirea ordinului de incepere a lucrarilor. 

 

8. Obligaţiile principale ale executantului  

8.1 - Executantul se obligă să execute lucrari privind obiectivul: “CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA, 

AMENAJARE EXTERIOARA SI IMPREJMUIRE, LOC. RAUTI, COMUNA UIVAR”, COD SI 

DENUMIRE CPV 45210000-2 Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2). 

8.2 - (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse conform 

propunerii tehnice prezentate, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin 

contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul 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.  

 

9. Obligaţiile principale ale achizitorului  

9.1 – Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru execuţia, finalizarea lucrarii privind 

obiectivul: “CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA, AMENAJARE EXTERIOARA SI IMPREJMUIRE, 

LOC. RAUTI, COMUNA UIVAR”, COD SI DENUMIRE CPV 45210000-2 Lucrari de constructii de cladiri 

(Rev.2). 

9.2 - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, 

următoarele:  

a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;  

b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier daca e cazul;  
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10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 

10.1 - 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.  

10.2 - - 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.  

10.3 - 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 dauneinterese.  

10.4 - 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. 

 

Clauze specifice 

 

11. Garanţia de bună execuţie a contractului  

11.1.1 - Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în conformitate cu art. 40 din HG 

nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, în cuantum de 5 % din pretul fara TVA al contractului, adica 

in valoare de _________ lei, pentru perioada care sa acopere perioada de timp de la semnarea contractului pana la 

expirarea perioadei de garantie a lucrarilor şi, oricum înainte de începerea execuţiei contractului. 

11.1.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a contractului 

numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 

11.1.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, 

dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execute necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul 

contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest 

lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. 

11.1.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie, după cum urmează: 

a) 70% din valoarea garanţiei, 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; 

b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-

verbal de recepţie finală. 

11.1.5 - Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului. 

11.1.6- Executatntul are dreptul conform art.40 din HG nr. 395/2016 alin (1) sa prezinte un instrument de garantare 

a garantiei de participare intocmit conform legii. 

11.1.7- In cazul in care executantul nu isi indeplineste sarcinile prevazute in prounerea tehnica si nu respecta timpii 

de interventie privind inlocuirea elementelor solicitate conform ofertei propuse, autoritatea contractanta isi rezerva 

dreptul dupa somatia executantului sa intervina conform legii pentru a actiona asupra garantiei de buna executie a 

cotractului. 

 

12. Începerea şi execuţia lucrărilor  

12.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil semnarea contractului, 

deschiderea contului de garantie de buna executie/asigurare, primirea ordinului de incepere a lucrarilor. 

12.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform ofertei depuse si in termenul ofertat. 

           (2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, depozite şi 

oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea 

lucrărilor ascunse.  

12.3 -  Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; 
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13. Întârzierea şi sistarea lucrărilor  

13.1 - 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. 

13.2 - Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în clauza 11.2, acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a 

diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevăzut la 

clauza 17.1; în acest caz va notifica, în scris acest fapt achizitorului.  

 

14. Finalizarea lucrărilor  

14.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin 

graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.  

14.2 - (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.  

14.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor 

acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are 

dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia. 

14.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional. 

 

15. Perioada de garanţie acordată lucrărilor 

15.1. - Perioada de garantie acordată lucrărilor este de  24 de luni si curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor, 

pe ansamblu sau pe parti din lucrare distincte din punct de vedere fizic si functional, pana la receptia finala.  

15.2. - (1) In perioada de garantie executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a executa toate 

lucrarile de modificare, reparatie 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.  

 

16. Modalităţi de plată  

16.1-  Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termen de maxim 30 de zile de la acceptarea la 

plata a facturii. 

16.2 - 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.  

16.3 - (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. Din situaţiile de lucrări provizorii 

achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu 

se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale. (2) Situaţiile 

de plată provizorii se confirmă în termenul stabilit. (3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, 
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dar nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către 

achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.  

16.4 - 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.  

16.5 - 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.  

 

17. Subcontractanţi 

17.1 - Executantul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, 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. 

17.3 - (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. 

17.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. 

Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preţului contractului şi va fi notificată şi supusă aprobării 

prealabile a achizitorului. 

17.5 - Executantul va răspunde pentru actele şi faptele subcontractanţilor săi şi ale experţilor, agenţilor, salariaţilor 

acestora, ca şi cum ar fi actele sau faptele Executantului, ale experţilor, agenţilor sau salariaţilor acestuia. Aprobarea 

de către achizitor a subcontractării oricărei părţi a contractului de servicii sau a angajării de către executant a unor 

subcontractanţi nu va elibera Executantul de niciuna dintre obligaţiile sale asumate prin prezentul contract. 

17.6 - Orice schimbare a subcontractantului fără aprobarea prealabilă şi exprimată în scris a achizitorului va fi 

considerată o încălcare a prezentului contract de servicii. 

17.7 - Contractul de subcontractare încheiat de executant poate crea raporturi contractuale între subcontractant şi 

achizitor. 

17.8 - (1)  Achizitorul efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de către subcontractanţii 

propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită, pentru serviciile prestate contractantului potrivit contractului dintre contractant 

şi subcontractant în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, atunci când natura contractului permite acest lucru 

şi dacă subcontractanţii propuşi şi-au exprimat opţiunea în acest sens.      

(2) În sensul alin. (1), subcontractorii îşi vor exprima la momentul încheierii contractului de achiziţie publică sau la 

momentul introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, după caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către 

achizitor. Achizitorul efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este 

confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv achizitor, contractant şi subcontractant sau de 

achizitor şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, contractantul blochează confirmarea executării 

obligaţiilor asumate de subcontractant.       

(3) Atunci când un subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, autoritatea contractantă are obligaţia de a 

stabili în cadrul contractului de achiziţie publică clauze contractuale obligatorii ce prevăd transferul de drept al 

obligaţiilor de plată către subcontractant/subcontractanţi pentru partea/părţile din contract aferentă/aferente 
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acestuia/acestora, în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de 

subcontractare, în conformitate cu prevederile alin. (2).  

(4) Executantul are obligaţia de a transmite, la încheierea contractului de achiziţie publică sau atunci când se introduc 

noi subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate între contractant şi subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi 

în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie 

cuprinse în contractul de achiziţie publică.      

(5) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în 

anexe la contractul de achiziţie publică.      

(6) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) - (5) nu diminuează răspunderea contractantului în ceea ce priveşte modul de 

îndeplinire a viitorului contract de achiziţie publică/acord-cadru.  

17.9 - (1) Executantul are obligaţia de a transmite, cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, datele 

de contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de achiziţie publică, în 

măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute la momentul respectiv.      

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului orice modificări ale informaţiilor prevăzute la alin. (1) pe 

durata contractului de achiziţie publică.      

(3) Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de achiziţie publică, 

cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică.  

(4) În situaţia prevăzută la alin. (3), Executantul va transmite achizitorului informaţiile prevăzute la alin. (1) şi va 

obţine acordul autorităţii contractante privind eventualii noi subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea 

contractului.       

(5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea contractului, aceştia 

transmit certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a 

resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit.      

17.10 - În scopul unei informări complete, autoritatea contractantă are dreptul de a extinde aplicarea obligaţiilor 

prevăzute la art. 16.9: 

a) cu privire la furnizorii implicaţi în contracte de achiziţii publice de lucrări sau de servicii;      

b) cu privire la subcontractanţii subcontractanţilor contractantului sau subcontractanţii aflaţi pe niveluri subsecvente 

ale lanţului de subcontractare.   

 

18. Asigurări  

18.1 - 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.  

 

19. Forţa majoră  

19.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.  

19.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe 

toată perioada în care aceasta acţionează.  

19.3 - 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.  

19.4 - 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.  

19.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia 

în maximum 15 zile de la încetare.  
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19.6 - 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.  

 

20. Soluţionarea litigiilor  

20.1 - 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.  

20.2 - 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.  

 

21. Limba care guvernează contractul  

21.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.  

 

22. Comunicări  

22.1 - (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.  

22.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în 

scris a primirii comunicării.  

 

23. Legea aplicabilă contractului  

23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.  

 

Părţile au înţeles să încheie azi, ___.___.2021,  prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru 

fiecare parte.  

 

 

 

                          Achizitor,                                                                                 Executant, 

 

               PRIMARIA COMUNEI UIVAR                                    S.C. _______________________ S.R.L. 

 

                          PRIMAR,                                                                             Administrator, 

                                         

            SAVULESCU BOGDAN GHEORGHE                                      _______________ 

                                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                        


