
CONTRACT DE ANTREPRIZA
Nr /

Având In vedere prevederile art. 12 aIm. (4) din Legea 99/2016 privind Achiziliile sectorile, prevederile
cap. ITT, Sectiunea I din Hotárârea nr.394/2016, referitoare Ia “Achizijia Direc!à”, Notificarea
nr / ~i Raportul de atribuire nr I al achiziliei directe

Cap. I. PARTILE CONTRACTANTE

Art. 1. Prezentul contract se incheie Intre:
S.C. APA TARNAVEI MART S.A., cu sediul social in Media~, Aleea Comandor Dirnitrie Moraru, nr. 9,
jud. Sibiu, tel: 0269/841425, fax: 0269/845677, Inregistratä Ia Oficiul Registrului Come4ului Sibiu sub nr.
J32/1846107.12.2006, CUI RO 19502679,având urmätorul cont : R043RNC80231070372030001, deschis
Ia 8CR Media~ reprezentatä legal prin Director General, Dl. Munteanu loan, in calitate de BENEFICIAR.

S.C S.R.L., Cu sediul social in bc , str , nr , jud , tel.
fax , inregistratä Ia Oficiul Registrului Comer;ului sub nr

CUT RU având urmatorul cont , deschis Ia
reprezentatä legal prin , in calitate de ANTREPRENOR

Cap. II. OBIECTUL CONTRACTULUT
Art. 2. Obiectul contractului ii constituie execulia urmätoarei lucrari: “Reabilitare refea apã potabllà ~ci
canallzare inenajerà Zona Gum canzpu!ui - strada Feleac, Municipiul Media~c, JUDETUL SIBIU’~
Executia acestor obiective se va realiza conform prevederilor ~i descrieribor cuprinse in Caietele de Sarcini
(parte scrisä ~i parte desenata), emis de cãtre Beneficiar, parte integrantä din prezentul contract.

Cap. HI. DURATA CONTRACTULUT
Art. 3.1. Durata contractului (termenul de execulie) este de 3 luni de Ia data semnärii acestuia de cãtre par~ile
contractante. La aceastã durata se adauga Perioada de Notificare a Defectelor (PND) de 12 luni, care curge
de Ia data finalizarii obiectului contractului prezent, respectiv de Ia data incheierii procesului verbal de
recep~ie la tenriinarea IucrArii.
Termenul de executie al lucrarilor va curge de Ia data emiterii ordinului de incepere al lucrãrilor, contractul
se considera indeplinit In mornentul in care Antreprenorul a finalizat obiectivele, care au tacut obiectul
incheierii prezentului contract.
Nu sunt calificate intârzieri ~i supuse penalita~iIor de intarziere situatiile care determina prelungirea
perioadei de finalizare datorate unor imprejurari independente de vointa Executantului (condipi meteo
nefavorabile, sistãri ale lucrarilor din ordinul autoritatilor publice competente, etc.).
Art. 3.2. Pa4ile pot conveni prelungirea prezentului contract, prin incheierea unui act aditional.

Cap. IV. PRETUL ST CONDITITLE BE PLATA A LUCRARILOR
Art.4.1. Valoarea contractului este de Ia care se adauga TVA conform Devizului Ofertã
anexat prezentului contract. In cazul in care vor exista lucrari suplimentare, ce depa~esc cantitãtile din oferta,
acestea vor face obiectul unei negocieri cu Beneficiarul.

Art.4.2. Valoarea finala va fi stabilita In urma masurAtorilor efectuate in teren, conform real
executat.Masuratorile vor fi executate de cãtre Antreprenor impreunä cu reprezentantul Beneficiarului ~i vor
fi confirmate de cätre acesta.
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Art.4.3. Situaliile de lucrari vor ii insotite de toate documentele aferente Cartii Constructiei care sä ateste
calitatea si conformitatea lucrarilor executate si se vor intocmi pentru fiecare etapä distinct: atât pentru reteaua
de apä potabila cat ~i pentru reteaua de canalizare, de cätre Antreprenor ~i vor ii aprobate de cätre Beneficiar
in termen de 5 zile de Ia primirea acestora in cazul in care sunt conforme ~i complete. Dupa aprobarea situatiei
de lucrari, Antreprenorul va emite factura de plata. Plata facturilor emise In baza situatiilor de lucrari dupa
cum au fost mentionate anterior se va efectua de cãtre Beneficiar in termen de 45 zile de Ia primirea
facturior, din contul xleschis la ,in contul indicat de cätre Antreprenor

, deschis la din

Cap. V. CONDITII GENERALE 1W 1NCEPERE A LUCRARTLOR
ArtS.1. Lucrarile vor fi executate de cätre Antreprenor pe baza Caietului de Sarcini, planului general ~i de
detaliu, intocmit ~i prezentat de Beneficiar ~i acceptat de Antreprenor.
Art.5.2. Inainte de inceperea lucrarilor, se va face predarea de amplasament. Durata de executie a
contractului incepe sa curgä de la data predarii amplasarnentului de cãtre Beneficiarul lucrArii,
Antreprenorului ~i emiterii ordinului de incepere al lucrarilor.
Art.5.3 Inainte de inceperii lucrarilor, Antreprenorul este obligat sa realizeze semnalizarea lucrarilor, a~a
cum este preväzut In Proiectul de semnalizare riitierà a Iucrárilor, aprobat de cätre Politia Rutiera
Municipala.
Art.5.4 Inainte de inceperea lucrãrilor, Antreprenorul este obligat sä monteze In locuri vizibile, In doua
puncte de acces pe strada, doua panouri publicitare de 1 mp, conform prevederilor REGULAMENTULUI
privind NORMELEpen/ru LU6’RARILE TEHNICO-EDJLJTARE %cI de CONSTR UCTJI pe care se vor mnscrie
cu litere lizibile de Ia cel putin 4 m, urmatoarele inforrnatii

> Denumirea lucrãrii
> Beneficiarul lucrarii
> Antreprenorul lucrarii cu date de identificare
~ Numarul Acordului de Spargere
~ Data Inceperii Iucrarilor
> Data finalizarii Iucrarilor Inscrisã in Autorizatia de Construire
> Responsabilul de execulie a lucrarilor (~efu1 de ~antier) cu date de contact ( e-mail, telefon)
> Institu~ia unde se pot depune sesizarile : Sediul Beneficiarului Contractului.

CAP.VL CONDITII GENERALE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR
Art.6.1 Antreprenorul este obligat sa solicite asistentã telmica de la toji detinatorii retelelor tehnico-edilitare
din zona lucrarilor Si pe tot parcursul acestora. In situalia deteriorarii retelelor edilitare existente, lucrarile
se ~‘or opri imediat ~i va fi In~tiintat imediat administratorul relelei. Remedierea defectiunii se va face prin
grija administratorului de relea. Daca defecliunea s-a produs din culpa Antreprenorului, acesta este obligat
Ia plata despagubirilor ~i/sau daunelor, in conformitate cu prevederile legale. In situatia descoperirii unor
edificii arheologice sau a altor retele edilitare de care nu s-a avut cunostintá Ia momentul eliberärii
Autorizatiei de Construire, lucrarile se vor opri imediat ~i vor ii anunjali factorii responsabili (Primaria
municipiului Media~ sau proprietarul retelelor respective).
Art.6.2 Pentru lucrari pe suprafe~e carosabile ~i/sau alei betonate sau asfaltare se vor utiliza in mod
obligatoriu utilaje de täiere a asfaltului sau betonului. Asfaltul ~i/sau betonul se vor täia pe toatä grosimea
lui ~i pe toatã lungimea ~antu1ui.
Art.6.3 Materialele rezultate in urma lucrarilor säpäturã vor fi evacuate imediat din zona ~antieruIui. Este
interzisä depozitarea acestor materiale in zonele adiacente ~antieruIui mai mult timp decat cat este necesar
pentru manipulare, Incärcare ~i transport. Materialele bituminoase ~i betoanele se vor incärca separat, vor fi
transportate ~i predate spre concasare Operatorului de De~euri SC ECOSAL SA Media~. Celelalte materiale
rezultate din sãpãturä se transportã ~i vor fi depozitate in locurile stabilite prin Avizul de principiu.
Art.6.4 Lucrarile de umplutura se executä numai Cu fl1SI~ pilonat ~i balast cilindrat in straturi succesive
de maxim 30 cm, pana cánd se ajunge Ia un grad de compactare apropiat cu cel al pere~ilor ~anwlui. Gradul
de compactare conform normativelor In vigoare ~i atestat de cätre un laborator autorizat de grad II. Cota
finala a balastului compactat va fi cea a carosabilului initial, iar sistemul rutier se executã similar cu cel
existent.
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Art.6.5 In timoul desfàsurarij lucrarilor. Antrenrenorul are obIi~atia nástrãrii inte~ritätii dotarilor existente:
cämine, rasuflätori, gun de scurgere ape pluviale, hidranti, borne topografice, rigole, stâlpi, stâlpi de
delimitare, co~uri de gunoi, indicatoare rutiere sau de orientare, aparate de parcare, banci sau alte tipuri de
mobilier stradal. In cazul In care acestea au fost afectate de lucrarile executate acestea vor fi reabilitate pe
cheltuiala ci prin grija Antreprenorului. Dotarile funcponale ale retelelor edilitare vor fi menhinute In
ftinctiune pe tot timpul executiei lucrarilor, jar In cazul deteriorarii vor fi reabilitate imediat (cämine, rigole,
gun de scurgere ape pluviale, etc)
Art.6.6 In zona cantierului este interzisä:

• parcarea pe timpul noplii a utilajelor folosite Ia executia lucrarilor. Exceptie fac echipamentele
tehnologice marl, neinotorizate ( pal-plan~e, sprijiniri ~i alte asemenea) care pot Ii depozitate in
cantier, cu condijia imprejmuirii cu garduri sau panouri de protectie mobile ci semnalizarea specialä
cu lumini de avertizare

• depozitarea matenialelor, altele decât cele care vor fi puse In opera In ziua respectivä.
• depozitarea bordurilor, pavelelor sau alte dotari demontate din zona cantienilui. Acestea vor fi

transportate ~i depozitate In locuri special arnenajate, in depozite proprii.
• Organizarea de depozite ad-hoc pentru echiparnente tehnologice sau mateniale in diverse zone, In

afara celor autonizate
Art.6.7 Se recomanda, in limita posibilita~i1or telmologice, sa nu se lase trancee deschise pe timpul nop~ii.
In caz contrar, se vor lua mäsuri speciale de imprejmuire cu garduri ~i panouri demontabile ~i semnalizare
cu sisteme luminoase de avertizare.
Art.6.8 Antreprenorul lucrarii are ob1iga~ia menlinerii ordinii ~i curaleniei in cantier ~i in zonele adiacente
afectate de imprä~tierea pamântului rezultat din säpätura sau alte asemenea. Antreprenorul iucrarii are
ob1iga~ia pästnarii curaleniei pe tot parcursul zilei, iar la sfârcitul zilei se face obligatoriu curã~enie generala,
se stropecte cu apã pentru indepartarea prafuiui ~i se refac semnalizarile de avertizare ~i protec~ie in zona
tranceelor.
Art.6.9 Antreprenorul are obligajia intretinerii ~i semnalizarii corespunzatoare a lucrarilor nefinalizate, find
naspunzator de once incident sau accident produs in zona cantierului datorita intrelinerii sau semnalizarii
necorespunzãtoare a lucrarilor.
Art.6.1O In cazul in care in timpul derularii lucrarilor, din culpa Antneprenorului , se produc daune
construcliilor, imobilelor niverane sau participanlilor Ia trafic, Antreprenorul este obligat sa reinedieze aceste
situalii prin surse proprii sau apelând la Polita de Asigurare. Daca accidentul produs este de competenla
Politiei Rutiere, aceasta va lua mãsurile legale care se impun.
Art.6.11 In cazul in care Antreprenorul

1. incalca gray prevederile inscrise in Acordul de Spargere

2. incalca in mod repetat prevedenile inscrise in Acordul de Spargere ( mai mult de trei amenzi aplicate

conform prevederilor Regulczrnentului de spargeri sau pentru Incalcarea altor prevederi legale)

3. nu ia mäsuri pentru nezolvarea reclamatiilon in termenul stabilit de Comisia de Costatare

4. nu achita amenzile aplicate In termenele de scadenla

emitentul va putea suspenda Acordul de Spangene. In acest caz Antreprenorul este obligat sä sisteze lucrarile
pânã la reactivarea Acordului de Spargere, care se poate aplica Ia data Ia cane Antreprenorul rezolva
neregulile de Ia punctele 3 sau!~i 4, sau prezintä un plan de nemediere prin care poate demonstra in mod
nezonabil cã nu vor mai apanea problemele de Ia punctele 1 ci/sau 2. Perioada de suspendare a Acordului de
Spargere va fi cuprinsä in Nota de calculfinaTh.

Cap.VH. PROTECTIA PATRIMONIULUI CULTURAL NATIONAL
Art.7.1 Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau once alte vestigii on obiecte de intenes arheologic
descopenite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in nelatiile dintre pArti, ca find propnietatea absoluta
a Beneficianului.
Art.7.2 Antreprenorul are ob1iga~ia de a lua toate precauliile necesare pentru ca muncitorii sal sau oricare
alte persoane sa nu Indeparteze sau sã nu detenioreze obiectele de valoare sau once aite vestigii od obiecte de
interes arheologic, ian imediat dupä descopenirea c1 inainte de Indepartanea ion, de a Inctiinta Beneficiarul
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despre aceastä descoperire ~i de a indeplini dispozi~ille primite de Ia Beneficiar privind indepärtarea acestora.
Dacã din cauza unor astfel de dispozitii Antrerenorul sufera Intârzieri ~i/sau cheltuieli suplimentare, atunci,
prin consultare, par~i1e vor stabili:
a) once prelungire a duratei de execulie la care executantul are dreptul;
b) totalul cheltuielilor suplimentare care se va adauga la pre~u1 contractului.
Art.7.3 Beneficiat-ul are ob1iga~ia ca, de Indata ce a luat cuno~tinta despre descoperirea obiectelor prevãzute,
de a mn~tiinta in acest sens organele de polilie ~i cornisia monumentelor istorice.

Cap.VIII OBLIGATIILE ANTREPRENORULUI
Art.8.1 Antreprenorul are ob1iga~ia de a executa ~i de a finaliza lucrarile, precum ~i de a rernedia viciile
ascunse, cu atenjia ~i promptitudinea cuvenite, in concordanta cu ob1iga~ii1e asumate prin contract.
Art.8.2. Antreprenorul are ob1iga~ia de a obtine Avizul Poliliei Rutiere ~i Acordul de spargere, emis de cätre
operatorul de drumuri, c/valoarea acestora find suportata de cätre Beneficiar.
Art.8.3.1 Antreprenorul are ob1iga~ia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de muncã, buna gestiune
a materialelor, echiparnentelor ~i a tuturor celorlalte obiecte, fie de naturã provizorie, fie definitive cerute de
~i pentru contract - asigurate de cãtre Beneficiar.
Art.8.3.2. Antreprenorul are ob1iga~ia de a-~i asuma raspunderea asupra integrita~ii materialelor de bazä,
care sunt asigurate In totalitate de cätre Beneficiar cat ~i de a se asigura impotriva eventualelor efractii asupra
acestor materiale, urmând ca restul materialelor care nu au fost utilizate de cätre acesta sä fie restituite
Beneficiarului. Totodatã, acesta mai are ob1iga~ia de a asigura rnaterialele, dupa cum au fost acestea cuprinse
in listele de cantitãti: 1.1.1. REABILITARE RETEA DE APA str. FELEA C (MATERJALE).

Art.8.3.3. Antreprenorul are ob1iga~ia ca in cazul semnalarii unui defect/eroare de fabricalie la materialele
asigurate de cätre Beneficiar, sã notifice Beneficiarul urmând ca acesta sA notifice Furnizorul asupra
existentei acestora, in termen de 24 de ore, in vederea inlocuirii sau rernedierii acestora, in timp util.

Art.8.4. Antreprenorul are ob1iga~ia asigurärii materialele de umplutura: nisip, balast, piatrA sparta, pre~ul
acestor materiale find inclus in pre~u1 de montaj din cadrul listelor de cantitäti.

Art.8.5. Dupa punerea in functiune a unor tronsoane/finalizarea noii investitii, dezafectarea tuturor
instalatiilor cade in sarcina Antreprenorului. Cuplarea tuturor consurnatorilor Ia noile instalalii va fi executata
de Antreprenor.

Art.8.6. Pe parcursul execuliei lucrarilor ~i al remedierii viciilor ascunse, Antreprenorul are obliga~ia:
a) de a Iua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cäror prezenlã pe ~antier este autorizatã in
starea de ordine necesarä, pentru evitarea oricãrui pericol pentru respectivele persoane;
b) de a lua toate mäsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe ~i in afara santierului ~i pentru a
evita once paguba sau neajuns provocat persoanelor, proprietalilor publice sau altora, rezultat din poluare,
zgomot sau alti factori genera~i de metodele sale de lucru.
Art.8.7. Antreprenorul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, de la data prirnirii
ordinului de incepere a Iucrarii pânä la data semnanii procesului-verbal de receplie a acesteia.
Art.8.8. Pe parcursul executiei lucrarilor ~i al remedienii viciilor ascunse Antreprenorul are obliga~ia, in
mãsura permisä de respectarea prevedenilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau in mod abuziv:
a) confortul niveranilor,
sau
b) caile de acces, prin folosirea ~i ocuparea drumurilor ~i a cäilor publice sau private care deservesc
propnieta~iIe aflate In posesia Beneficiarului sau a oricärei alte persoane.
Art.8.9. Antreprenorul are ob1iga~ia de a detine once instrument de asigurare a unui eventual risc, (ex. polila
de asigurare) prin care se pot remedia diversele situalii excep~ionaIe care pot sã aparã pe parcursul derularii
contractului ci nu numai.

Cap. LX. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI
Art.9.1. La inceperea lucrarilor Beneficiarul are obliga~ia de a obtine toate autorizatiile ci avizele necesare
in vederea executiei lucrarilor.
Art.9.2. Beneficiarul are obIiga~ia de a pune la dispozitie Antreprenorului urmatoarele:
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a) amplasamentul lucrarii liber de once sarcinä;
b) materialele necesare pentru executia lucrärii, materialele de baza jar transportul acestora de Ia depozitul
beneficiarului la punctul de lucru va fi cuprins in pretul de rnontaj al Antreprenorului;
Art.9.3. Beneficiarul are obliga~ia de a pune Ia dispozi~ie Antreprenorului Intreaga documentatie necesarã
penfl executia lucrarilor contractate;
Art.9.4. Beneficiarul are obliga~ia de a examina ~i de a mãsura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile
de la notificarea Antreprenorului.
Art.9.5. Beneficiarul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor ~i a oricaror alte informatii
furnizate Antreprenoruiui, precum ~i de dispozitiile ~i livrarile sale.

Cap. X INTARZIEREA SI SISTAREA LUCRARILOR
Art.1O. In cazul in care:
a) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau
b) conditiile climaterice extrem de nefavorabile; sau
c) oricare alt motiv de Intârziere care nu se datoreaza Antreprenorului ~i flu a survenit prm Incalcarea
contractului de cãtre acesta 11 indreptatesc pe Antreprenor sa solicite prelungirea termenului de executie a
lucrarilor sau a oricarei pär~i din acestea. Prin consultare, par~ile vor stabili de comun acord:
(i) once prelungire a duratei de executie la care Antreprenorul are dreptul;
(ii) totalul cheltuielilor suplimentare, in cazul in care acestea sunt juste, care se vor adauga Ia prejul
contractului, cheltuieli suplimentare rezultate din dispozi4iile de ~antier, agreate de comun acord de cãtre
partile contractante.

Cap.XI. GARANTIA LUCRARII I GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI /
(PND)
Art.11.1. Antreprenorul are obliga~ia constituirii unei garan~ii de buna executie, In cuantum de 10 % din
valoarea real executatalfacturatã.
Art.11.2. Beneficiarul are obliga~ia de a elibera/restitui garan~ia de buna execulie dupa cum urmeazã:

a) 70% din valoarea garan~iei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de recep~ie Ia
terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pânä la acea data preten~ii asupra ei, jar riscul pentru vicii ascunse
este minim;

b) restul de 30% din valoarea garan~iei, Ia expirarea perioadei de garan~ie a lucrarilor executate, pe baza
procesului- verbal de receptie finalã.
Procesele-verbale de recep~ie la terminarea lucrarilor ~i, respectiv, de receplie finala pot fi Intocmite ~i pentru
parti/obiecte din/de lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic ~i functional, proportional
cu valoarea lucrarilor receptionate (daca este cazul).
Art.11.3. Garantia de buna executie se constituie prin depunerea unui instrument de garantare, in cuantumul
solicitat de Beneficar.
Art.11.4. Beneficiarul are dreptul oricând pe parcursul derularii contractului de a emite pretentii asupra
garan~iei de buna execulie, In limita prejudiciului creat, dacã Antreprenorul flu î~i executä, executã cu
Intârziere sau executä necorespunzãtor obliga~iile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei
pretentii asupra garan~iei de buna executie, Beneficiarul are obliga~ia de a notifica acest lucru executantului,
precizând totodata obligajiile care nu au fost respectate.
Art.11.5. Garantia de buna executie este aferenta Perioadei de Notificare a Defectelor (PND), care are un
!en~en de max. 12 luni, de la semnarea Procesului Verbal de Receptie Ia terminarea lucrarilor.
In perioada de garan~ie, Antreprenorul are obliga~ia in urma dispozitiei date de Beneficiar de a executa toate
lucrarile de remediere a viciilor ~i a altor defecte a cäror cauzä este nerespectarea clauzelor contractuale.
Perioada de remediere a defectelor curge de Ia data luärii Ia cuno~tinta potrivit termenului stabilit de
BeneficiarIn ftinclie de natura lucrarilor necesar all executate dar nu mai putin de 10 zile.
Art.11.6. In cazul in care Antreprenorul nu executä lucrarile preväzute la art. 2, Beneficiarul este indreptatit
sã angajeze ~i sã plateasca alte persoane care sä le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi
recuperate de cätre Beneficiar de la Antreprenor prin executarea garan~iei de bunä executie, constituitä de
cätre acesta.
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Art.11.7. La finalizarea executiei acestei lucrari, par~ile convin incheierea unor procese verbale de recep~ie
finala.
Art.11.8. Termenul de garan~ie pentru lucrarile executate este de 12 luni de Ia data finalizarii lucrarii care
va coincide cu data semnArii Intre par~i1e implicate a Procesului Verbal de aducere Ia starea initiala a
infrastructurii.
Art.11.9. In cazul in care defecliunile flu s-au produs din vina Antreprenorului, lucrarile find executate de
cätre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va ii evaluat ~i platit ca lucrari
suplimentare.
Art.11.1O. In perioada de garar4ie Antreprenorul are obliga~ia:
- in urma dispozitiei date de Beneficiar, de a executa toate lucrarile de reparatii ~i defectele a cäror cauza
este nerespectarea clauzelor contractuale;
- de a executa toate activitatile prevàzute anterior, pe cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare ca
urmare a:
a) unei manopere neconforine cu prevederile contractului;
sau
b) neglijen{ei sau neindeplinirii de cãtre executant a oricareia dintre obIiga~iile explicite sau implicite care ii
revin in baza contractului.

Cap. XII RALSPUNUEREA CONTRACTUALA
Art.12.1 Daca Antreprenorul nu-~i indepline~te obligajiile asumate prin prezentul contract, in special facern
referire Ia neexecutare in termenul indicat, Beneficiarul are dreptul de a reduce suma de plata prin aplicarea
unei penalitati de 0,04% din valoarea contractului pentru fiecare zi de intârziere, pana Ia predarea finala a
lucrarii.
Art.12.2 Pentru neplata la termen a obIiga~iilor financiare dupa cum au fost stipulate Ia Art. 4.3,
Antreprenorul are dreptul de a percepe penalitati de intârziere , in cuanturn de 0,04 % din suma datorata.
Art.12.3 Nerespectarea cat ~i executarea necorespunzàtoare a obliga~iilor asumate prin prezentul contract de
cãtre una dintre pãrli, in mod culpabil ~i repetat, da dreptul pArlii lezate de a considera contractul de drept
reziliat ~i de a pretinde plata de daune-interese.

Cap. XIII.1NCETAREA CONTRACTULUI
Art.13.1. Prezentul contract inceteazä in urmatoarele cazuri
a) par~ile convin de comun acord incetarea contractului
b) expirarea duratei contractului;
c) denuntarea unilaterala a contractului cu prealabila notificare in termen de 10 zile Iucratoare;
d) reziliere datorita neIndeplinirii sau indeplinirii defectuoase a obIiga~iilor contractuale de cãtre una din
pãri;
e) in caz de dizolvare, lichidare, falirnent, retragere a autorizaliei de functionare a unuia din contractanti, caz
in care contractul va fi considerat nul, pá4ile insa find jinute pentru a recupera datoriile uneia cãtre alta,
datorii rezultate pânã la momentul intervenliei cauzei de dispari~ie.

Cap. XIV. MODIFICAREA CONTRACTULUI
Art.14. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act adilional.

Cap. XV. FORTA MAJORA I CAZ FORTUIT
Art.15.1 Forta majorä este constatatä de o autoritate competenta ~i se demonstreaza prin prezentarea unor
certificate de atestare eliberate de Camerele de Comeij ~i Industrie din România.
Fo4a majorã ~i cazul fortuit exonereazä par~Ie contractante de indeplinirea obIiga~iiIor asumate prin
prezentul contract, pe toatä perioada In care aceasta aclioneaza. Nici una dintre partile contractante nu
raspunde de neexecutarea la tern-ien sau/~i de executarea in mod necorespunzätor - total sau partial - a oricärei
obliga~ii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea san executarea necorespunzatoare a
ob1iga~iei respective a fost cauzatã de forta majorã sau de caz fortuit, a~a cum este definita de Iege.
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Art.15.2 Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore ~i a cazului fortuit,
dar ifira a prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau par~i1or pânã Ia apari~ia acesteia.
Art.15.3 Partea contractantã care invocã forta majorã ~i cazul fortuit are ob1iga~ia de a notifica celeilalte
par~i, imediat ~i In mod complet, in termen de 2 zile de Ia producerea acesteia ~i sa ia once rnãsuri care ii
stau la dispozilie in vederea Iimitarii consecintelor.
ArtJS.4 Dacä forta majorä ~i cazul fortuit aclioneazä sau se estimeazä cä va acliona o perioada mai mare de
30 de zile, fiecare parte va avea dreptul sã notifice celeilalte parti incetarea de pun drept a prezentului
contract, fàra ca vreuna din pãr~i sã poatA pretinde celeilalte daune-interese.

Cap. XVI. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
Art.16.1 Antreprenorul ~i Beneficiarul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, once neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.
Art.16.2 Dacã, dupa 15 zile de Ia inceperea acestor tratative, Antreprenorul ~i Beneficiarul nu reu~esc sa
rezolve in mod amiabil o divergen~a contractuala, fiecare parte se poate adresa instantelor judecãtore~ti de
Ia domiciliul Beneficarului, competente in materie, potrivit legii.

CAP. XVII. ALTE PREVEDERI SPECIALE
Art.17.Paijile contractante se angajeazã sa respecte reglementarile legale române in vigoare ~i sa se
conformeze prevederilor:
- Legii nr. 211/2011, cu modificärile ulterioare, privind regimul de~eurilor;
- Legii nr.132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor;
- H.G. nr. 106 1/2008 privind transportul de~euri1or periculoase ~i nepericuloase pe teritoriul României;
- H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii de~euriIor ~i pentru aprobarea listei cuprinzând de~euni1e,

inclusiv dqeurile periculoase, cu completarile ulterioare;
- Legii nr. 278/2013, privind emisiile industriale;
- Ordinului ministrului mediului ~i gospodaririi apelor nr. 756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic

privind incinerarea de~euri1or;
- Ordonantei de Urgenja nr. 195 / 2005 - privind protectia mediului, aprobata cu modificari ~i completari

prin Legea nr.265/2006, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
- Ordonantei de Urgen~a nr. 68/2007-privind raspunderea de mediu cu referire Ia prevenirea ~i repararea

prejudiciului asupra mediului, aprobata de Legea nr. 19/2008 cu modificanile ~i completanile ulterioare;
- Legii 107 / 1996— legea apelor, cu modificarile ~i completanile ultenioare;
- Legii nr 319 / 2006 — a Securitatii ~i Sanata~ii in Munca, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
- Hotarârii de Guvern nr. 1425 / 2006 - pentru aprobarea Nonnelor metodologice de aplicare a prevederilor

Legii securitatii ~i sänätã~ii In muncä nr. 319/2006, modificata de H.G. 955/08.09.2010 ~i H.G.
767/19.10.20 16;
- Legii 307 / 2006 privind apärarea impotriva incendiilor, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
- Legii 481 / 2004 privind proteclia civila, cu modificanile ~i completanile ulterioare;
- Cerinlele standardelor de referinta ~i a documentelor Sistemelor de Management Integrate in vigoare;
- La apari~ia unor situapi care pot provoca accidente de muncä, imbolnavini profesionale, incidente

periculoase, poluani potentiale ale mediului Inconjurator atât prestatorul cat ~i beneficiarul sunt obIiga~i sa se
avertizeze reciproc (respectiv sä fie In~tiintati reprezentanlii acestora ~i tot personalul aflat In zona) pentru
inlaturarea cauzelor care au condus Ia aceastä situatie ~i a Iua in comun masurile necesare pentru prevenirea
unor evenimente.

- Conform cerintelor art. 94 din OUG 195/2005 privind protectia mediului, atât reprezentantii Beneficiarului
cat ~i ai Prestatorului sunt obliga~i ca in cazul in care, din culpa uneia din parti s-a produs un accident de
mediu, sä anunte autoritatile pentru protectia mediului sau, dupa caz, celelelte autoritati competente, protnivit
legii, despre once situalii accidentale care pun in pericol mediul si sa actioneze pentru refacenea acestuia.

- Once accident de muncã pnodus In timpul efectuãnii operatiilon, suferit de neprezentantii Antreprenonului
sau ai Beneficiarului~ ~in care sunt implicate ambele pãrti, va fi cercetat in conformitate cu pnevedenile Legii
319/2006, H.G. nr. 1425/2006 ~i a H.G. nr. 955/2010 ~i H.G. nr.767/19.10.2016.

Contract de Antrepniza nr I
S.C. APA TARNAVEI MAR! S.A,//S,C SRI. Pagina 7 din 8



Can. XVIII COMIJNICARI
Art.18.1 Once comunicare Intre pAr~i, referitoare Ia Indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisã
in scris.
Art.18.2 Once document scnis trebuie Inregistrat atât In momentul transrniterii cat ~i in momentul pnimirii.
Art.18.3 Comunicarile Intre par~i se pot face ~i prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicänii.

Partile au in{eles sã incheie azi prezentul contract in doua exemplare, câte unul pentru
fiecare parte.

BENEFICIAR, ANTREPRENOR,

S.C. APA TARNAVEI MARl S.A. S.C S.R.L.

Director General, MUNTEANU loan

Director Economic, FAGARASAN Gabriela

Oficiul Juridic, STARE Monica

Compartiment Achizitii Publice, PRISCA
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