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CONTRACT DE EXECUȚIE LUCRĂRI 

Nr…… din …………..2021 

Temei legal: încheiat în conformitate cu art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice și art. 43 din H.G. 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. 

1.Părțile contractante 

1.1. COMUNA VINGA, cu sediul în localitateaVinga, P-ța SfântaTreime nr 9, județul Arad, 

cod poștal 317400, CF 3519607, tel. 0257-460126, fax. 0257-460736, reprezentată prin dl. 

IOAN NEGREI, având funcția de primar, în calitate de beneficiar/achizitor, pe de o parte 

și 

1.2. ............................................. cu sediul în ................................Cod Unic de Înregistrare 

...................  număr de înmatriculare .......................... cont ..................................................deschis la 

Trezoreria ......................, reprezentat prin ............................., având funcţia de administrator, în 

calitate de executant, pe de alta parte. 

2. Definiții 

În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: 

a. contract – reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale; 

b. beneficiar/achizitor și furnizor – părțile contractante, asa cum sunt acestea numite în 

prezentul contract; 

c. prețul contractului – prețul plătibil furnizorului de către beneficiar, în baza contractului 

pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin 

contract; 

d. amplasamentul lucrării –locul unde furnizorul execută lucrarea; 

e. forța majoră – un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii 

sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face 

imposibilă executarea și respectiv îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 

evenimente: războaie revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții 

apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. 

Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o 

imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia dintre 

părți. 

f. zi – zi calendaristică; an – 365 zile. 

3. Interpretare 

3.1. În prezentul contract , cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular, 

vor include forma de plural și viceversa 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. 

 

 

       

 

 
 COMUNA VINGA 

JUDEŢUL ARAD 

VINGA, P-ța SfântaTreime Nr 9 

TEL. 0257-460126  FAX. 0257-460736 

                                        E-mail:primariavinga@yahoo.com 

mailto:primariavinga@yahoo.com


Pagină 2 din 5 
 

Clauze obligatorii 

4. Obiectul contractului 

4.1. Obiectul contractului constă în furnizarea și instalarea la locația indicată în anunțul 

publicitar, respectiv: 
Cămin cultural Comuna Vinga (2 camere video) 

Casa Verde ( Uniunea Bulgarilor) (1 cameră video) 

Școala Generală (parc) (2 camere video) 

Strada Curtici colt cu DN (2 camere video) 

Remiză pompieri Mailat (5 camere video) 

Școala Mănăștur (5 camere video) 

 a următoarelor bunuri materiale: 

- Inregistrator video DVR Pentabrid 8 canale video = 3 

- Inregistrator video DVR Pentabrid 4 canale video = 3 

- Hard disk 2Tb video Seagate = 3 buc 

- Hard disk 1Tb video Seagate = 3 buc 

- Camere video FullHD, Starlight, IR, 2mpx = 17 buc 

- Acumulator 12V 7Ah = 6 buc 

- Sursa alimentare 12V 5A cu backup =  6 buc 

- Transmitator video pasiv = 34 buc 

- Cutie conexiuni PP3001 IP66 stalp = 6 buc 

conform achiziției din SEAP, nr. DA..................din ................2021. 

4.2. Potrivit prezentului contract furnizorul are obligația de a furniza bunurile materiale de  

mai sus cu repectarea cerințelor tehnice precizate de către beneficiar . 
4.3 Cod CPV: 35125300-2 Camere video de securitate (Rev.2) 
 

5. Prețul contractului 

5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către beneficiar 

este de ................. lei la care se adaugă T.V.A de 19 % în valoare de ....................lei, valoarea 

totală a contractului cu T.V.A. fiind de ............................ lei. 

5.2. Plata contractului se va efectua în termen de 30 de zile de la emiterea facturii de către 

furnizor, conform specificațiilor stabilite prin achiziția SEAP. 

5.3. Prețul este ferm în lei și nu poate fi modificat pe perioada desfașurării contractului. 

 

6. Durata contractului 

Furnizorul are obligația de a furniza și instala produsele care fac obiectul prezentului contract 

în termen de 30 de zile de la semnarea contractului. 

 

7. Executarea contractului 

Furnizorul va începe executarea contractului în cel mai scurt timp posibil de la semnarea 

acestuia. 

 

8. Obligațiile furnizorului 

Potrivit prezentului contract furnizorul are obligația de a furniza și transporta la sediul indicat 

de beneficiar bunurile materiale specificate în contract. 

Furnizorul se obligă a despăgubi beneficiarul împotriva oricăror daune-interese și alte 

prejudicii de orice natură născute din încălcarea prevederilor prezentului contract. 

Furnizorul are obligația de a respecta toate regulile obligatorii referitoare la condițiile de 

muncă și de protecție a muncii care sunt în vigoare la nivel național, pe tot parcursul 

îndeplinirii contractului. Informații detaliate reglementărilor menționate referitoare la 

condițiile de muncă și de protecție a muncii pot fi obținute de la Inspectoratul Teritorial de 

Muncă Arad. 
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9. Obligațiile beneficiarului 

91. Beneficiarul are obligația de a pune la dispoziția furnizorului toate informațiile și 

indicațiile necesare acestuia în vederea îndeplinirii în condiții optime a contractului. 

9.2. Beneficiarul va fi pe deplin responsabil de informațiile comunicate furnizorului. 

9.3. Beneficiarul are obligația de a plăti prețul contractului conform prevederilor cuprinse la 

pct. 5.2. din acesta. 

 

10. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor 

10.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reușeste să-și îndeplinească 

obligațiile asumate prin contract, atunci beneficiarul este îndreptățit de a deduce din prețul 

contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1% /zi, din prețul contractului. 

10.2. În cazul în care beneficiarul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea 

perioadei convenite conform pct. 5.2., atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o 

sumă echivalentă cu 0,1% /zi din plata neefectuată. 

10.3. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în 

mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat și de 

a pretinde plata de daune-interese. 

 

Clauze specifice 

11. Garanția de bună execuție a contractului 
- Se reține garanție de bună execuție de 5% din valoarea fără TVA a contractului conform 

prevederilor HG 395/2016. 

 

12. Începerea și execuția contractului 

Furnizorul are obligația de a furniza și instala bunurile materiale ce fac obiectul contractului, 

în timpul cel mai scurt posibil, fără a depăși termenele prezentului contract. 

 

13. Întârzierea și sistarea contractului 

În cazul în care intervin întârzieri, care nu se datorează furnizorului și nu au survenit prin 

încălcarea contractului de către acesta, furnizorul este îndreptățit a solicita prelungirea 

termenului de execuție a contractului, în acest caz părțile stabilind, prin consultare, 

prelungirea duratei de execuție la care furnizorul are dreptul. 

 

14. Finalizarea contractului 

14.1. Contractul va fi considerat terminat când procesul- verbal de recepție va fi semnat de 

comisia de recepție, care confirmă că bunurile materiale au fost furnizate și instalate conform 

contractului.  

 

15. Perioada de garanție  

- 12 luni de la data instalării. 

 

16. Modalități de plată 

Beneficiarul are obligația de a efectua plata contractului conform pct. 5.2. din acesta. 

 

17. Ajustarea prețului contractului 

17.1. Prețul este ferm, nu se acceptă ajustarea prețului contractului. 

 

18. Cesiunea 

Furnizorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin 

contract. 
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19. Amendamente 

Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor acestuia prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care nu au 

putut fi prevăzute la data încheierii contractului, cu excepția pct. 17.2. si 18 al prezentului 

contract. 

 

20. Forta majoră 

20.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. 

20.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care acesta acționează. 

20.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără 

a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. 

20.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilate părți, 

imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în 

vederea limitării consecințelor. 

 

21. Soluționarea litigiilor 

21.1. Beneficiarul și furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în 

legaturăcu îndeplinirea contractului. 

21.2. Dacă beneficiarul și furnizorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență 

contractuală, aceasta se va soluționa de către instanța judecătorească de la sediul autorității 

contractante (beneficiarul/achizitorul). 

 

22. Limba care guvernează contractul 

Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

23. Comunicări 
23.1. (1) Orice comunicare între părți , referitoare la îndeplinirea prezentului contract , trebuie 

să fie transmisă în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul 

primirii. 

23.2. Comunicările între părți se pot face și prin telefon , fax sau e-mail cu condiția 

confirmării în scris a primirii comunicării. 

Părțile au înțeles să încheie azi ........................2021 prezentul contract în două exemplare 

originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 

Beneficiar/Achizitor                                                                                    Furnizor 

COMUNA VINGA                                                                         S.C. ....................... S.R.L.  

Primar,                                                                                     Administrator, 

NEGREI IOAN                                                                                .................................. 

 

Aviz Juridic, 

Bolohan Andreea Raluca 

Șef birou financiar-contabil, 

Bogdanov Loredana 

Viza CFP 

Ciocan Angelica  

Responsabil achiziții 

Florin VALEA 
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