












Formular 1 

 

   Operator economic                                    Înregistrat la sediul autorităţii contractante 

________________________                                                       nr. _______/____________         

        (denumirea/numele)                                                    

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

Către _______________________________________ 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

Ca urmare a invitatiei de participare nr. ____________ din __________, prin care  suntem invitaţi

                 (ziua/luna/anul) 

să prezentăm ofertă în scopul atribuirii contractului _______________________________________  

                                                                                                                       (denumirea contractului de achiziţie publică) 

noi ___________________________________________vă transmitem alăturat următoarele: 

                (denumirea/numele ofertantului) 

 Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de 

____________ copii; 

a) oferta; 

b) documentele care însoţesc oferta. 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele. 

Cu stimă, 

 Data completării _________                                      

 

      Operator economic 

(nume şi prenume,semnătură) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Formular 2 

 
OPERATORUL ECONOMIC        

.................................................. 

.   (denumirea/numele) 

Adresa....................................... 

Telefon...................................... 

Fax............................................ 

E-mail........................................ 
 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în prevederile art.164 din Legea nr.98/2016 

 

Subsemnatul,...................................................................................... reprezentant  

împuternicit al................................................................................................ în calitate de 

candidat/ofertant / 

          (denumirea operatorului economic) 

 terț susținător/ subcontractant al candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub 

sancțiunea excluderii din procedura aplicată de atribuire a contractului de achiziție 

publică/acordului-cadru și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în actele publice, că nu mă aflu 

în situația prevazută la art. 164 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, respectiv nu 

am fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești pentru comiterea uneia 

dintre urmatoarele infracțiuni: 

a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevazută de art.367 din Legea 

nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispozițiile 

corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat. 

b) infracțiuni de corupție, prevazute de art.289-294 din Legea nr. 289/2009, cu 

modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevazute 

de art.10-13 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de 

corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale 

legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat 

c)infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute de art. 18^1 

– 18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispozițiile 

corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat. 

d)acte de terorism, prevazute de art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr.535/2004 privind 

prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de 

dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic 

a fost condamnat 

e) spălarea banilor, prevazută de art. 29 din Legea nr.656/2002 pentru prevenirea și 

sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere 

a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, 

prevazută de art.36 din Legea nr.535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de 



dispozițiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic 

a fost condamnat. 

f)traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art.209-217 din Legea nr. 

286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale 

legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat. 

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare 

ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995. 

Subsemnatul declar că niciun membru al organului de administrare, de conducere sau de 

supraveghere, sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul societăţii nu 

a fost condamnat  printr-o hotărăre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru comiterea 

infracțiunilor de mai sus. 

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și 

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării 

declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare 

privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competența și resursele de care dispunem. 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă ,alte 

persoane juridice, autorități competente străine să furnizeze informații reprezentanților autorizați 

ai autorității contractante – Primăria Orașului Videle cu privire la orice aspect tehnic și 

financiar în legătură cu activitatea noastră. 

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

incălcarea prevederilor legislației penale privind falsul in declarații. 

Totodată, declar că am luat la cunoştință de prevederile art. 326 din Legea nr.286 din 17 

iulie 2009  actualizată privind Codul penal:<< Falsul în declarații >>referitor la <<Declararea 

necorespunzătoare a adevarului, facută unei persoane dintre cele prevăzute în art.175 ( din Noul 

Cod Penal) sau unei entități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei 

consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, 

declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoarea de la 3 

luni  la 2 ani sau cu amendă>> 

 

Data completării........................ 

.....................................................................Operator economic, 

......................................................................(numele şi prenumele) 

......................................................................(semnătură autorizată și ștampilă) 

 

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau dupa caz, de către reprezentantul 

ofertantului. .Acestă declarație, în cazul asocierii , se va prezenta de către fiecare membru în 

parte, semnată de reprezentantul său lega 

 

 

 

 

 



 

Formular 3 

 
OPERATORUL ECONOMIC         
...............................................  

      (denumirea/numele) 

Adresa................................... 

Telefon.................................. 

Fax......................................... 

E-mail...................................... 

 

 

DECLARATIE  

privind neîncadrarea  în prevederile art.165 din Legea nr.98/2016 

 
Subsemnatul,...........................................................................  împuternicit al  

............................................................................................. în calitate de candidat/ofertant/ 

     (denumirea operatorului economic) 

terț susținător/subcontractant al candidatului/ ofertantului la procedura 

de.................................................................................................. 

          (se menționează procedura) 

pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect 

............................................................................................................................................................ 

     (denumirea produsului,serviciului sau lucrării)  

codul CPV......................................, la data de  .................................. organizată de Primăria 

Orașului  

        (zi/luna/an)  

Videle, declar pe propria răspundere sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire și sub 

sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevazută la art. 165 

din Legea privind achizițiile publice nr.98/2016, respectiv că: 

1. nu  mi-am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la 

bugetul general consolidat, neexistând în acest sens o hotărâre judecătorească  sau decizie 

administrativă având caracter definitiv și obligatoriu în conformitate cu legea  statului în 

care am fost înființat. 

2. mi-am îndeplinit obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la 

bugetul general consolidat. 

3. nu prezint informații false ci prezint informațiile solicitate de către autoritatea 

contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecție. 

Subsemnatul  declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu şi 

înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita orice documente doveditoare  de care 

dispun în scopul verificării, confirmării declarațiilor și în scopul demonstrării îndeplinirii 

criteriilor de calificare și selectie. 

       Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte 

persoane juridice, autorități competente străine să furnizeze informații reprezentanților autorizați 

ai autorității contractante- Primaria Oraşului Videle la orice aspect tehnic și financiar în 

legătura cu activitatea noastră. 



       Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

 

        Totodată declar că am luat la cunostință de prevederile art. 326 din Legea nr.286 din 17 

iulie 2009 ( *actualizată* ) privind Codul penal<< Falsul in Declarații>>referitor la  Declararea 

necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 ( din Noul 

Cod Penal) sau unei unități în  

care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine 

sau pentru 

 altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei 

consecințe, se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amendă. 

 

Data completării..................... 

.......................................................Operator economic 

.......................................................(numele si prenumele) 

.......................................................(semnătura autorizată și ștampila) 

 

Notă:Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul 

ofertantului . Această declarație, în cazul asocierii,  se va prezenta de către fiecare membru în 

parte, semnată de reprezentantul său legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Formular 4 

OPERATORUL ECONOMIC        
...............................................  

     (denumirea/numele) 

Adresa................................... 

Telefon.................................. 

Fax......................................... 

E-mail...................................... 

DECLARAŢIE   

privind  neîncadrarea în prevederile art.167 din Legea nr.98/2016 

 
Subsemnatul .............................................................................. reprezentant/împuternicit 

al............................................................................................. în calitate de candidat /ofertant/ 

      ( denumirea operatorului economic) 

terț  susținător/ subcontract al candidatului/ofertantului, la procedura 

de............................................ pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiec t 

( se menţionează procedura)  

............................................................................................................................................................ 

    ( denumirea produsului, serviciului sau lucrării)  

codul  CPV.................................... la data de..............................................  

(zi/luna/an)  

organizată de Primăria Orașului Videle, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii 

din procedura de atribuire și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă 

aflu în situția prevăzută la art.167 din Legea privind achiziţiile publice nr.98/2016, respectiv 

că: 

a) nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr.98/2016, am respectat 

reglementările obligatorii în domeniile mediului social și al relațiilor de muncă, 

stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin 

acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste 

domenii ( dacă este cazul); 

b) nu mă aflu în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau 

încetarea activității; 

c) nu am comis nici o abatere profesională gravă care îmi pune în discuție integritatea, 

nu am primit o decizie a unei instanțe judecătorești sau a unei autorități 

administrative pentru asemenea abatere; 

d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea 

concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 

e) nu mă aflu într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura 

în cauză; 

f)  Am participat la pregătirea procedurii de atribuire dar aceasta nu a condus la o 

distorsionare a concurentei 

      Nu am participat la pregatirea procedurii de atribuire 



g) nu am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-mi reveneau în cadrul 

unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui 

contract de concesiune încheiat anterior. 

h) nu am prezentat declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea 

autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al 

îndeplinirii criteriilor de calificare şi selectie, am prezentat informațiilor solicitate, 

sunt în măsură să prezint documentele justificative solicitate 

i) nu am încercat să influențez în mod nelegal procesul decizional al autorității 

contractante, nu am încercat să obțin informații confidențiale care mi-ar putea conferi 

informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor autorității 

contractante privind excluderea din procedura de atribuire, selectarea sau atribuirea 

contractului de achiziție publică/acordului- cadru 

Nu prezint informații false, ci prezint informațiile solicitate de către autoritatea 

contractantă în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare si selecție. 

 Subsemnatul, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu 

și înteleg că autoritatea contractantă  are dreptul de a solicita orice documente doveditoare de 

care dispun în scopul verificării, confirmării declaraţiilor și în scopul demonstrării îndeplinirii 

criteriilor de calificare și selecţie 

                Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte 

persoane juridice, autorități competente străine să furnizeze informații reprezentanților autorizați 

ai autorității contractante  - Primăria Orașului Videle - cu privire la orice aspect tehnic și 

financiar în legatură cu activitatea noastră. 

                Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil 

de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

               Totodată, declar că am luat la cunoștință de prevederile art.326 din Legea nr.286 DIN 

17 iulie 2009 actualizată privind Codul penal: <<Falsul în Declarații>> referitor la <<Declarația 

necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art.175 din Noul 

Cod Penal sau a unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei 

consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, 

declarația făcută servește la producerea acelei consecințe,  se pedepsește cu închisoarea de la 3 

luni la 2 ani sau cu amenda. 

Data completării............................. 

..................................................................Operator economic 

......................................................................(numele și prenumele) 

....................................................................(semnătura autorizată și ștampila) 

 

Notă:Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după  caz, de către reprezentantul 

ofertantului. Această declarație în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în 

parte, semnată de reprezentantul său legal. 

 

 

 



Formular 5 

OPERATORUL ECONOMIC  

.............................................................  

       (denumirea/numele) 

Adresa................................................... 

Telefon................................................... 

Fax........................................................... 

E-mail........................................................ 

 

 

DECLARAȚIE  

      pe proprie răspundere privind neîncadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr.98/2016 

 

1.Subsemnatul .............................................................................. reprezentant/împuternicit 

al ............................................................................ în calitate de candidat /ofertant/ terț susținător/ 
     ( denumirea operatorului economic) 

subcontract al candidatului/ofertantului, la procedura de.................................................. pentru  
                                                                                                       (se menţionează procedura)  

atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect   

............................................................. codul  CPV............................ la data de....................  
 ( denumirea produsului, serviciului sau lucrării)                                                                          (zi/luna/an)  

organizată de Primăria Orașului Videle, în temeiul art.60, pct.1, lit.d) şi e) din Legea 

nr.98/2016 privind achizițiile publice, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în 

declarații și a excluderii din procedura de achiziție publică, următoarele:  

*nu am drept membrii în cadrul consiliului de administrație /organ de conducere sau de 

surpervizare şi/sau acționar ori asociați semnificativi persoane care sunt  soț/soție, rudă sau afin 

până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relții comerciale cu persoane ce dețin funcții 

de decizie în cadrul Primăriei Orașului Videle 

*nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea  

contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care 

se află în relații comerciale cu persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul Primariei Orașului 

Videle. 

2.Subsemnatul/a ................................................................... declar că voi informa imediat 

autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe 

parcursul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică sau, în cazul în care vom fi 

desemnați câstigători, pe parcursul derulării contractului de achiziție publică 

3.De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu 

și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării 

declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare. 

4.Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituție, societatea comercială, bancă, alte 

persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai Primariei Orașului 

Videle cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră. 

 

 

........................................................... Operator economic                 

............................................................ (numele si prenumele) 

............................................................. (semnătura autorizată și ștampila) 

Data completării............................... 



  OFERTANTUL                     Formular 6 

__________________ 

  (denumirea/numele) 
 

 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

Către .................................................................................................... 

                (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

    Domnilor, 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 

_________________________________________________, ne oferim ca, în conformitate cu                         

(denumirea/numele ofertantului)           

prevederile şi cerinţele cuprinse în caietul de sarcini, să executăm 

___________________________________________________________________________ 

                                                 (denumirea lucrării) 

pentru suma de ____________________________________________________________lei, 

                                                (suma în litere şi în cifre)  

la care se adaugă taxa  pe valoarea adaugată în valoare de ___________________________ lei. 

                                                                                              (suma în litere şi în cifre) 

    2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem 

lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în 

conformitate cu graficul de execuţie anexat în _________________________luni calendaristice. 

                                                                       (perioada în litere şi în cifre) 

    3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de _______________ zile, 

   (durata în litere şi în cifre) 

respectiv până la data de ____________________ şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate  

                                            (ziua/luna/anul) 

fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.                                       

    4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor 

constitui un contract angajant între noi. 

    5. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, 

să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de 

atribuire. 

    6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă 

ofertă pe care o puteţi primi. 

 

 

Data _____/_____/_____ 

___________________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez 

              (semnatura) 

oferta pentru şi în numele ______________________. 

 (denumirea/numele ofertantului) 

 



 

Formular 7 

 

Ofertant, 

________________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

 

Declaratie de acceptare a conditiilor contractuale obligatorii 

 

 

 

Subsemnatul …………………………………………………………………………………………... 

(nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant/ împuternicit al 

.......................................................................................................................................................................... 

(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), în nume propriu şi în numele asocierii, 

declar că sunt de acord cu toate prevederile contractului publicat în cadrul prezentei proceduri de atribuire 

şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul acestuia.  

 

Data ............................... 

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului  (semnatura autorizată)……………… 

Numele  şi prenumele semnatarului................................................................................................  

 

























































































 

                          Contract de lucrări 
   nr.________data__________ 

 
 

       1.În temeiul Legii 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificarile si 

completarile ulterioare,si a Procedurii operationale interne cod PO 26.01 s-a incheiat 

prezentul contract de  lucrări, între : 
     

        PRIMĂRIA ORAŞULUI VIDELE cu sediul în Videle, str. Republicii, nr.2, 

judeţTeleorman, cod poştal 145300, telefon/fax 0247/435017, 0247/453015, cod fiscal 

6853155, cont Trezoreria Videle RO19TREZ60924510220XXXXX  reprezentată prin 

Nicolae Bădănoiu-primar, Corina Nicoleta Ivan-secretar general şi Virgil Radu-

director executiv  în calitate de achizitor, pe de o parte 

şi  
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________reprezentată prin __________ – administrator,  în calitate de executant, 

pe de altă parte. 
 

2. Definiţii  

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. contract – reprezintă 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 -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează 

greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut 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. 

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. 

 



 
 

Clauze obligatorii 
 

 

4.  Obiectul principal al contractului 

4.1 - Executantul se obligă să presteze servicii de proiectare, să execute, să finalizeze şi 

să întreţină lucrări de «Proiectare si executie instalatie electrica de utilizare pentru 

spor de putere la Casa de Cultura situate in str.Florilor, nr. 34, Oras Videle, 

jud.Teleorman»,în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

4.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul de __________ lei cu TVA 

pentru proiectarea, execuţia, finalizarea şi întreţinerea de lucrări de « Proiectare si 

executie instalatie electrica de utilizare pentru spor de putere la Casa de Cultura 

situate in str.Florilor, nr. 34, Oras Videle, jud.Teleorman     

 

5.  Preţul contractului 

5.1 -Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către 

achizitor este de  _______ lei fără T.V.A la care se adaugă ______ lei TVA  

 

6. Durata contractului 

6.1 – Durata prezentului contract este de 2 luni, începând de la data emiterii ordinului 

de incepere a lucrarilor. 

6.2. Prezentul contract încetează să producă efecte la data semnării procesului-verbal de 

recepţie finală a lucrărilor.   

 

8. Documentele contractului 

      - propunerea tehnica si propunerea financiara; 

      - garantia de buna executie 

 

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 sa 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 adauga 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. 

 

 



 

 

10. Obligaţiile principale ale executantului   

10.1 - (1) Executantul are obligaţia de a proiecta, a executa şi finaliza lucrările cu 

atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract.  

(2)Executantul se obligă să îndeplinească obiectul contractului ȋn conformitate cu 

prevederile caietului de sarcini ce va fi anexat prezentului contract astfel: 

 -  să elaboreze proiectul tehnic, detaliile de execuţie, listele cu cantităţi de lucrări 

în conformitate cu normele de deviz în vigoare, caietele de sarcini, autorizatie de 

racord; 

 - să execute toate lucrările cuprinse în proiectul tehnic. 

(3) 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 masura în care necesitatea asigurării 

acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.   

10.2 - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea 

execuţiei lucrării, spre aprobare, graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea 

tehnologică de execuţie.  

10.3. - (1) 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.  

10.4 - (1) 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. 

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină 

dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi 

acoperite pe cheltuiala achizitorului. 

10.5 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele 

date de achizitor precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, 

dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective. 

(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, 

dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a 

rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa. Pentru verificarea trasării executantul are 

obligaţia de a proteja şi păstra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la 

trasarea lucrărilor.   

10.6 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor 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. 

10.7 - 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.  

10.8 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor executantul are obligaţia în măsura permisă 

de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: 

 a) confortul riveranilor, sau 

 b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau 

private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricarei alte 

persoane. 

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în 

justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, 

rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care 

responsabilitatea revine executantului. 

10.9 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile ce comunică 

cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de 

către traficul propriu; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele şi 

va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în 

mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora 

asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să 

nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor respective. 

(2) în cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui drum care comunică 

cu/sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, 

echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a 

despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor 

poduri sau drumuri. 

(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil 

şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului 

materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri care 

comunică cu sau care se afla pe traseul şantierului.  

10.10 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia: 

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de 

materiale; 

 



iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările 

provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare. 

(2) 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. 

10.11 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru lucrările 

executate într-un interval de 3 ani de la recepţia lucrării în conformitate cu prevederile 

art.7, alin. (3) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii cu modificările şi 

completările ulterioare şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a 

construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, urmare a nerespectării proiectelor şi 

detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării. 

10.12  -  Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de 

proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de 

echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în 

legătura cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi 

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente;  

cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau 

caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

 

 

11. Obligaţiile achizitorului 

11.1 – (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; 

c) căile de acces rutier; 

11.2 - 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, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească 

obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din 

preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,02% din preţul contractului 

pentru fiecare zi de intarziere. 

12.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la 

expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă 

echivalentă cu 0,02% din preţul facturii pentru fiecare zi de intarziere. 

12.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre 

părti, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de 

drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese. 

12.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare 

scrisă adresată executantului fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, 

cu condiţia că această renunţare 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 executată pâna la data denunţării 

unilaterale a contractului. 



 

 

Clauze specifice 

 

 

13. Garanţia de bună execuţie a contractului 

13.1 - (1) Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în 

cuantum de  __________ lei  (5% din valoarea fara T.V.A a contractului de 

lucrari), în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului.Garanţia de bună 

execuţie se va constitui printr-un instrument de garantare emis ȋn condiţiile legii de o 

societate de asigurări,care devine anexă la contract. 

13.2 - Achizitorul se obligă să emită ordinul de începere a contractului numai după ce 

executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 

13.3 -  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 

execută 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.   

13.4 – Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie astfel: 

 -70% din valoarea garanţiei în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-

verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă până la acea dată nu au fost emise 

pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; 

 -30% din valoarea garanţiei la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor, după 

semnarea procesului-verbal de recepţie finală. 

 

14. Începerea şi execuţia lucrărilor 

14.1 - Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la 

primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului. 

 14.2 – (1)  Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să 

fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se 

consideră date contractuale. 

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după elaborarea proiectului tehnic, 

graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. în cazul în 

care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu 

graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta 

un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. 

Graficul revizuit nu îl vor scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin 

contract. 

(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau 

dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle asumate în prezentul 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. 

 

 

 

 



14.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi 

de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din proiectul tehnic. Părţile contractante 

au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi 

profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea 

executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau 

juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului. 

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul 

de muncă şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate 

prin contract.   

14.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie 

 

16. Întârzierea şi sistarea lucrărilor 

16.1 - 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.     

16.2 - Fără a prejudicia dreptul executantului, 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 12.2; în acest caz va notifica, în scris, acest fapt 

achizitorului. 

 

17. Finalizarea lucrărilor 

17.1 - 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. 

17.2 - (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 ca 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. 

17.3 - 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. 

17.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere 

fizic şi funcţional.  

 

 



 

18. Perioada de garanţie acordată lucrărilor 

18.1 - Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi pâna 

la recepţia finală şi este de 24 luni de la data semnării procesului-verbal de recepţie la 

terminarea lucrărilor. 

18.2 - (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 cauză 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 parţi 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. 

18.3 - în cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 17.2, 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. 

 

19. Modalităţi de plată 

19.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 30 zile de 

la emiterea facturii de către acesta.  

19.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea 

perioadei convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau 

de a diminua ritmul execuţiei şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la 

nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce achizitorul îşi onorează 

restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil. 

19.3 - Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, dacă acesta solicită, 

numai contra unei scrisori de returnare a avansului şi numai în limita valorică prevăzută 

de lege.  

19.4 - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), 

la valoarea lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. 

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 efectueaza, de regulă, la intervale lunare dar nu influenţează 

responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de 

către achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate. 

19.5 - 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. 

19.6 - 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. 

 

20. Ajustarea  preţului contractului 

20.1 - Pentru lucrările executate, plătile datorate de achizitor executantului sunt cele 

declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 

20.2 - Preţul contractului nu se actualizează. 

 

21. Amendamente  

21.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 

modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor 

circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut 

fi prevăzute la data încheierii contractului. 

(2) Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, 

omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de 

sarcini pe durata îndeplinirii contractului. 

 

22. Forţa majoră 

22.1 - Forţa majora este constatată de o autoritate competentă. 

22.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 

prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

22.3 - 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.  

22.4 - Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 

părti, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la 

dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 

22.5 - 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 plin drept 

a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-

interese. 

 

 

 

 

 



 

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. 

 

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. 

(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 e-

mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

26. Legea aplicabilă contractului 

26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Părţile au înţeles să încheie azi ________________ prezentul contract în două 

exemplare, câte unul pentru fiecare parte.     

 

 

           Achizitor,                                                              Executant, 

           Primăria oraşului Videle                                          

                       Primar,                                 

                                                                                                                      

            

 

                 Secretar General, 

     

 

 

        Director executiv, 

   

 

                  Consilier juridic, 

 

 

         Şef Serviciu Dezvoltare Urbană, 

     

 

 

                         Întocmit, 
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