ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.56 din 07.12.2012 privind aprobarea contractării de lucrări de deszăpezire pentru periaoda sezonului rece
decembrie 2012 – martie 2013
Consiliul local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţă ordinară,
Văzând expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
Văzând prevederile art.21 alin.3 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
Luând în considerare prevederile art.22 din O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor
având în vedere dispoziţiile art.10, alin.(2) şi art.12, alin.(1) din Ordonanţa Guvernului României
nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat
de interes local, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii de Guvern nr.955/2004
pentru aprobarea reglementărilor- cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice din administrarea domeniului public şi privat de interes local
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(9), art. 45 alin.(3) şi art. 115 alin.(1) lit. b din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă contractarea de lucrări de deszăpezire pentru perioada sezonului rece decembrie 2012
– 2013 a drumurilor publice de interes local prin negociere directă.
Art.2. – Se aprobă Studiul de oportunitate cu privire la necesitatea şi oportunitatea contractării de
lucrări de deszăpezire pentru perioada sezonului rece decembrie 2012 – 2013 a drumurilor publice de interes
local prin negociere directă.
Art.3. – Se aprobă Caietul de sarcini prin care sunt stabilite condiţiile tehnice şi organizatorice necesare
pentru realizarea de lucrări de deszăpezire pentru perioada sezonului rece decembrie 2012 – 2013 a drumurilor
publice de interes local prin negociere directă, prevăzut în anexa nr.2.
Art.4. – Se aprobă Contractul – cadru privind delegarea gestiunii de lucrări de deszăpezire pentru
perioada sezonului rece decembrie 2012 – 2013 a drumurilor publice de interes local prin negociere directă,
prevăzut în anexa nr.3.
Art.5. – (1) În vederea negocierii directe cu a clauzelor Contractului-cadru prevăzut la art.4 se constituie
o comisie formată din 5 membrii a cărei componenţă nominală se aprobă prin dispoziţia Primarului comunei
Naidăş.
Art.6. – Se mandatează primarul comunei Naidăş, ca în numele şi în interesul comunităţii comunei
Naidăş, să semneze, ori de câte ori este necesar, Contractul prevăzut la art.4 în limitele şi condiţiile reieşite din
procesul – verbal de negociere.
Art.7. – Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.8. – Cu aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei
Naidăş
Art.9 – Prezenta hotărâre, se va face publică: prin afişare şi pe site-ul comunei Naidăş; intră în vigoare
şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi ale art.115 alin.3 şi 5 din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Primarul comunei Naidăş.
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Anexa nr.1 la
Hotărârea nr.56/07.12.2012

STUDIU DE OPORTUNITATE
privind aprobarea contractării de lucrări de deszăpezire pentru periaoda sezonului rece decembrie 2012 –
martie 2013
I) Conform Ordinului Ministrului Transporturilor nr.78 / 1999 pentru aprobarea
NOMENCLATORULUI privind lucrarile si serviciile aferente drumurilor publice , STUDIUL DE
OPORTUNITATE s-a intocmit tinind cont de capitolele , grupele si subgrupele prezente in ANEXA Nr.1
/ nr.346 din 15.05.2000.
A) DESCRIEREA LUCRARILOR SI SERVICIULUI DE INTRETINERE CURENTA PE TIMP
PE TIMP DE IARNA A.101
A.101. Descrierea Lucrarilor de intretinere curenta pe timp de iarna in sezonul rece (deszapezire) , a
drumurilor comunale din comuna Naidăş .
101.1. Pregatirea drumurilor pentru sezonul de iarna ;
101.2. Aprovizionarea cu materiale pentru combaterea lunecusului ;
101.5. Deszapezirea manuala si mecanica ;
Serviciul privind lucrările de întreţinere curentă şi periodică în sezonul rece – deszăpezirea drumurilor
comunale din comuna Naidăş se referă în principal la următoarele operaţiuni:
- curaţat manual şi mecanizat al zăpezii.
- încarcatul mecanizat şi pluguitul.
- combaterea poleiului pe drumurile comunale.
- curaţarea podeţelor, şanturilor şi rigolelor pentru asigurarea scurgerii apelor provenite din topirea
zăpezii în perioada de dezgheţ sau la sfârşitul iernii.
Activitatea de deszapezire se executăziua sau noaptea, funcţie de necesitate; are ca scop mentinerea în
stare de funcţionare (practicabilă) a drumurilor comunale.
Aceasta activitate se desfăşoară pe baza programului de deszăpezire întocmit pe zone şi funcţie de
importanta reţelei de drumuri comunale şi pe nivele de viabilitate.
Reteaua de drumuri comunale în comuna Naidăş este împărţită pe două zone :
- zona Naidăş;
- zona Lescoviţa
- şi patru nivele de viabilitate ( I - IV ) – în funcţie de gradul de înzăpezire;
- cu un număr de 6 drumuri comunale cu o lungime totală de 20,00 km.
II) MOTIVE DE ORDIN ECONOMICO – FINANCIAR, SOCIAL SI DE MEDIU CARE
JUSTIFICA CONTRACTĂRII DE LUCRĂRI DE DESZĂPEZIRE PENTRU PERIOADA
SEZONULUI RECE 2012 – 2013
Serviciul privind realizarea de lucrări de deszăpezire pentru periaoda sezonului rece decembrie 2012 –
martie 2013 implică o multitudine de operatţuni care presupun utilaje specifice şi ca atare costuri şi investiţii
ridicate.
Asigurarea unui serviciu de calitate care să corespunda normelor naţionale şi de mediu este posibilă
numai cu investiţii adecvate în dotări corespunzătoare şi cu asigurarea de personal suficient şi adecvat din punct
de vedere profesional.
În ceea ce priveşte executarea lucrărilor la o tarifare bazată pe costuri minime, ajustabile periodic de
către autoritatea publică, constitue elementul esenţial pentru încredinţarea parţială a serviciului, privind lucrările
de deszăpezire pentru periaoda sezonului rece decembrie 2012 – martie 2013, impunandu-se ca o necesitate din
raţiuni operationale şi economico – financiare, atunci când alocaţiile bugetare nu acoperă necesarul previzionat
pentru menţinerea în stare de viabilitate a reţelei de drumuri şi poduri comunale.
Din punct de vedere al impactului asupra angajatilor Comunei Naidăş, efectul incredinţării partţiale a
lucrării de deszăpezire pentru periaoda sezonului rece decembrie 2012 – martie 2013 este nul, deoarece în
prezent Comuna Naidăş doar administrează nu şi efectuează asemenea activităţi prin urmare incredinţarea
directă nu poate afecta în mod direct situaţia şi numarul angajaţilor .

Un alt efect pozitiv al încredinţării lucrarilor este realizarea unui serviciu de calitate care va conduce la
creşterea siguranţei circulatiei, cresterea operativităţii în executarea la timp a lucrărilor şi nu în ultimul rând al
calităţii lucrărilor.
Din punct de vedere al impactului de mediu, relaţia între un mediu curat şi nivelul investiţiilor este
direct proportională şi ca atare cu cât acest serviciu este mai bine asigurat cu atat impactul negativ asupra
mediului este mai redus iar relaţia cetatean – mediu se îmbunatăţeşte.
III ) INVESTIŢIILE NECESARE PENTRU PRESTAREA SERVICIULUI
După cum se poate constata serviciul de deszapezire pe drumurile comunale din comuna Naidăş a fost
asigurat în totalitate de diverse firme pâna in anul 2011 si prin urmare Consiliul Local naidăş nu dispune nici de
dotări şi nici de personal adecvat pregătit pentru asigurarea acestui serviciu.
Luând în considerare ipoteza că acest serviciu ar fi prestat de Clocal al comunei Naidăş, se poate usor
constata că investiţiile necesare asigurării unui serviciu de calitate ar fi greu de suportat de către o autoritate
publică deoarece presupune achiziţionarea de utilaje – autospeciale, etc. Valoarea minima estimată a acestora
fiind de cca.100.000 €
În ceea ce priveşte forţa de muncă necesară pentru asigurarea serviciului se apreciază necesitatea
angajării de personal calificat pentru desfăşurarea activităţii care ar ajunge la un total necesar de cca.10
persoane.
În cazul optării în continuare pentru varianta de încredintare parţială a serviciului prin contract de
manageriat, investitiile Consiliului Local al comunei Naidăş pentru acest domeniu sunt zero, operatorul care va
executa aceste lucrări având dotarea necesară pentru executarea acestor lucrări .
IV) PROCEDURA DE DELEGARE
1. Conform OG 71/2002 precum si Ord.71/2002,HG nr.955/2004 si Legea nr.51/2006 privind
functionarea serviciilor comunitare de utilităţi publice, gestiunea serviciilor publice se realizează în următoarele
modalităţi:
1) Gestiune directă
2) Gestiune indirectă sau gestiune delegată
2. Varianta ,,gestiunii indirecte ,,prin negociere directă cu încredinţarea parţiala a serviciului privind
lucrările de întreţinere curentă şi periodică, se consideră că această variantă constituie soluţie fezabilă.
V) DURATA ESTIMATA A CONTRACTULUI
1. Durata de efectuare a lucrărilor de deszăpezire pentru periaoda sezonului rece decembrie 2012 –
martie 2013 se propune a fi de 3 luni.
2. Lucrările de deszăpezire pentru periaoda sezonului rece decembrie 2012 – martie 2013 se vor stabili
prin anexele necesare, funcţie de sumele alocate şi de programul aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al
comunei Naidăş.
VI ) TERMENELE PENTRU REALIZAREA PROCEDURII DE INCHEIERE A
CONTRACTULUI
1. Transmiterea invitaţiei către .................pentru prezentarea ofertei – 10 decembrie 2012.
2. Depunerea ofertei – 12 decembrie 2012.
3. Transmiterea datei cand va avea loc negocierea directa – 14 decembrie 2012.
4. Incheierea contractului – 15 decembrie 2012.
Colectivul de elaborare
Presedinte :
- Damian Constantin Remus – viceprimarul comunei Naidăş;
Membri :
- Colojoară Marian – Compartiment Contabilitate ;
- Adrian Csokmai – Compartiment Urbanism.
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CAIET DE SARCINI – EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE DESZĂPEZIRE PENTRU PERIOADA
SEZONULUI RECE DECEMBRIE 2012 – MARTIE 2013
Anexa nr.2 la Hotărârea nr.56 din 7.12.2012

CAIET DE SARCINI
PRIVIND
EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE DESZĂPEZIRE PENTRU PERIOADA SEZONULUI RECE
DECEMBRIE 2012 – MARTIE 2013

2012

CAPITOLUL I – OBIECTUL ACTIVITĂŢII
Achiziţia de lucrări privind lucrări de deszăpezire pentru periaoda sezonului rece decembrie 2012 – martie 2013
pe raza comunei Naidăş constând din:
- aprovizionarea de materiale chimice şi antiderapante pentru combaterea lunecuşului ;
- combaterea mecanică şi manuală a lunecuşului ;
- deszăpezire mecanică şi manuală ;
- informări privind starea drumurilor.
CAPITOLUL II – NATURA PRESTAŢIILOR CE URMEAZĂ A FI ACHIZIŢIONATE
Prestaţiile ce urmează a fi achiziţionate constau în activităţi sau părţi de activităţi de aprovizionare cu materiale
pentru combaterea lunecuşului, de combatere mecanică şi manuală a lunecuşului şi de deszăpezire mecanică şi
manuală a sectoarelor de drum , aşa cum sunt ele definite în nomenclatorul activităţilor de administrare,
exploatare, întreţinere şi reparaţii la drumurile publice aprobat prin Ordinul ministrului Transporturilor nr.
346/15 mai 2000, care prevede la poziţiile:
102.2. Aprovizionare materiale pentru combaterea lunecuşului:
- aprovizionări de materiale chimice şi antiderapante ( nisip, pietriş, zgură, sare, soluţii, etc), pentru combaterea
gheţii şi a poleiului;
- amestecul materialelor antiderapante cu substanţe antiaglomerante;
- transportul materialelor în depozite, magazii, silozuri, în punctele periculoase;
- întreţinerea depozitelor pentru materiale chimice şi antiderapante prin curăţire, revopsiri şi mici reparaţii.
102.5. Deszăpezire manuală şi mecanică:
- răspîndirea (manual sau mecanic) a materialelor chimice şi antiderapante în scopul prevenirii sau combaterii
poleiului, gheţii sau zăpezii;
- patrularea cu utilaje pentru informarea stării drumurilor sau prevenirea înzăpezirii în timpul ninsorilor liniştite
sau a viscolelor slabe (tăria vîntului sub 30 km/h);
- deszăpeziri manuale în punctele inaccesibile utilajelor, în dreptul lucrărilor anexe, parapete, trotuare, poduri,
parcări, suprafeţe izolate cu zăpadă îndesată sau gheaţă pe platforma drumului, etc.;
- deszăpeziri mecanice cu utilaje grele şi uşoare;
- utilaje şi mijloace de transport pentru degajarea vehiculelor înzăpezite pe platforma drumurilor;
- activitate de iarnă a utilajelor, echipamente şi dispozitive pentru combaterea şi deszăpezirea drumurilor, a
echipamentelor şi dispozitivelor pentru intervenţii (aşteptare în bază, consemn domiciliu, cînd fenomenele
impun această acţiune), - informări privind starea drumurilor .
CAPITOLUL III – CONDIŢII TEHNICE MINIMALE PRIVIND MODUL DE
REALIZARE A PRESTAŢIILOR
Prestaţiile ce fac obiectul prezentei proceduri de achiziţie se vor realiza în conformitate cu prevederile
“Normativului privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice“ indicativ AND nr. 525-2005,
aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor , construcţiilor şi turismului cu nr: 1.945/2005 şi a ministrului
administraţiei şi internelor nr: 1.265/2006 , publicat în MO partea I nr: 476 bis din 01.06.2006 .
Caracteristicile generale precum şi intervalele de timp maxim necesare corespunzătoare fiecărui tip de
intervenţie sunt :
- deszăpezirea sectorului de drum pe minimum o bandă de circulaţie pe sens - permanent. Nu se admite
îndepărtarea zăpezii de pe partea carosabilă pe platforma liniilor de tramvai sau pe trotuare .
- curăţirea zăpezii de pe întreaga parte carosabilă ( inclusiv îndepărtarea zăpezii din cordoanele formate în urma
acţiunii autoutilajelor cu lamă de zăpadă , precum şi eliberarea de zăpadă sau gheaţă a gurilor de scurgere ale
canalizării stradale ) – 1 – 2 zile ;
- răspândirea preventivă a amestecului de materiale chimice şi antiderapante - ori de ori prognoza
meteorologică generală sau mijloacele de detectare locală indică posibilitatea apariţiei poleiului , gheţii sau
ninsorii cât şi în perioada în care se manifestă variaţie de temperatură ( + ziua şi – noaptea ) . Nu se admite
repetarea răspândirii preventive la un interval mai mic de 2-3 zile , decât în situaţia manifestării unor fenomene
meteorologice ( ninsoare , ploaie etc. ) , sau în care la reviziile
drumului se constată că mai sunt suprafeţe lunecoase ;

- răspândire pentru combaterea lunecuşului - 30 minute de la apariţia fenomenului . Combaterea poleiului şi a
lunecuşului va fi astfel organizată încât maximum la ora 05 a.m. să fie asigurată circulaţia rutieră a mijloacelor
de transport în comun şi a autoturismelor în condiţii de siguranţă şi confort . Intervalele de timp maxime admise
pentru intervenţiile menţionate pot fi depăşite numai în cazuri excepţionale (viscole de durată sau viscole
repetate,perturbarea acţiunii de deszăpezire produsă de blocarea vehiculelor pe drum etc.)
Combaterea lunecuşului se face utilizând materiale antiderapante (nisip, zgură etc.) cât şi fondanţi chimici
(sare, clorură de calciu, saramură de sare) sau amestec de până 1 : 1 (sau chiar mai mult pentru îmbrăcăminţi cu
etanşeitate bună) sare şi nisip.
Amestecurile trebuie să fie omogene, iar răspândirea lor cât mai uniformă pe suprafaţa părţii carosabile în
dozaje cuprinse între 100-300 gr/m2 (cantităţile mai mari pe zone critice cum ar fi : intersecţii , rampe pasaje ,
curbe cu raze mici , etc.).
Utilizarea sării este eficientă numai pentru temperaturi la suprafaţa carosabilului mai mari de -7°C, pentru
temperaturi mai scăzute fiind periculoasă şi nu se va mai folosi.
Cantitatea de sare răspândită este între 10-60 gr/m2. Pe drumurile cu circulaţie intensă sau în timpul când vântul
suflă tare este eficient să se utilizeze sarea preumezită în cantitate de 5-30 gr./m2, dar numai până la temperaturi
de -7°C.
Sarea pură se va utiliza numai pe îmbrăcăminţi bine etanşeizate cu aprobarea beneficiarului.
Pentru temperaturi mai scăzute (până la -30°C) se poate utiliza clorura de calciu sau numai material
antiderapant.
Materialele folosite la combaterea lunecuşului trebuie să îndeplinească o serie de condiţii, după cum
urmează:
- sarea nu trebuie să conţină impurităţi mai mult de 4% , umiditatea la depozitare să fie de max. 1% şi să
conţină un agent chimic , care să împiedice formarea de bulgări . Din punct de vedere granulometric ea trebuie
să se încadreze în limitele de 0-4 mm , având minimum 50% dimensiunea sub 3 mm ;
- nisipul trebuie să fie curat , fără argile , aspru , cu dimensiunea în limita de 0-4 mm , în care ponderea
fracţiunii peste 1 mm să reprezinte 85% . Depozitarea materialelor chimice şi antiderapante , încărcarea
acestora , amplasarea depozitelor , modul de utilizare şi răspândire a acestora , utilajele şi
echipamentele de răspândire a lor , viteza de lucru a acestora , semnalizarea vehiculelor care fac aceste
operaţiuni , organizarea acţiunii de răspândire se va face în conformitate cu prevederile “Instrucţiei şi
îndrumătorului privind prevenirea şi combaterea lunecuşului şi înzăpezirii drumurilor publice “ indicativ AND
nr. 525- 2000, aprobată prin Ordinul Directorului General al AND nr. 45/2000.
Autoutilajele pe care furnizorul le angajează pentru executarea prestaţiilor trebuie să fie într-o stare tehnică
corespunzătoare care să asigure funcţionarea tuturor subansamblelor , fiabilitatea subansamblelor şi a utilajului
în ansamblu şi să îndeplinească condiţiile de circulaţie pe drumurile publice prevăzute de legislaţia în vigoare .
Personalul deservent al autoutilajelor trebuie să fie instruit şi certificat pentru lucru cu autoutilajele specifice .
Deservenţii vor avea în dotare sculele minim necesare intervenţiilor accidentale . Pentru asigurarea funcţionării
autovehiculelor, societatea deţinătoare va avea un atelier de întreţinere şi reparaţii propriu sau va prezenta un
contract cu un sevice autorizat .
Să fie dotate cu girofar cu lumină galbenă pentru avertizare pe timpul lucrului şi dacă este cazul marcaj pentru
delimitarea gabaritului ;
Să aibă dotarea prevăzută penru circulaţia în condiţii de iarnă ( lanţuri antiderapante , lopată , etc. ) ;
Sistemul de încălzire al cabinei deserventului va fi funcţional . Personalul deservent al autoutilajelor va fi
echipat cu echipament de protecţie şi de lucru , conform “Instrucţiei şi îndrumătorului privind prevenirea şi
combaterea lunecuşului şi înzăpezirii drumurilor publice “ indicativ AND nr. 525-2000, aprobată prin Ordinul
Directorului General al AND nr. 45/2000.
Furnizorul , în oferta sa , trebuie să facă dovada posibilităţilor sale de a asigura o bază logistică dispusă judicios
raportată la sectoarele de drumuri , pentru care beneficiarul doreşte achiziţia de prestaţii pentru întreţinere
curentă pe timp de iarnă . Această bază logistică trebuie să răspundă cerinţelor minimale din “Instrucţiei şi
îndrumătorului privind prevenirea şi combaterea lunecuşului şi înzăpezirii
drumurilor publice “ indicativ AND nr. 525-2000, aprobată prin Ordinul Directorului General al AND nr.
45/2000., pentru asigurarea :
- condiţiilor normale de muncă şi refacere a personalului ;
- condiţiilor de parcare şi adăpostire pentru autoutilajele bazate în amplasamentele ofertantului ;

- unui sistem de comunicaţii eficient , care să acopere toate sectoarele de drumuri pe care se execută lucrări şi
să permită o permanentă legătură cu reprezentanţii clientului în teritoriu ;
- spaţii amenajate pentru depozitarea stocurilor minime obligatorii de carburanţi, lubrifianţi, combustibili etc.;
- spaţii pentru depozitarea diverselor materiale şi dispozitive, a fondanţilor chimici şi materialelor antiderapante
.
În cazul în care executantul nu asigură execuţia prestaţiilor la termenele prevăzute mai sus , nu se va confirma
perioada de la ultima intervenţie pe sectorul respectiv .
CAPITOLUL IV – TERMENE DE EXECUŢIE
Termenele de execuţie a prestaţiilor vor fi cele convenite în contract şi acoperă nevoile de intervenţie ale
clientului pentru perioada decembrie 2012 - martie 2013.
Modificarea duratei de execuţie se va putea face , în funcţie de condiţiile atmosferice, cu acordul părţilor
prin act adiţional.
CAPITOLUL V – MODUL DE RECEPŢIE ŞI OPERAŢIUNILE CE
TREBUIE ASIGURATE DE CĂTRE FURNIZOR, PENTRU
EVIDENŢIEREA, RECEPŢIA ŞI PLATA PRESTAŢIILOR
Recepţia lucrărilor se face zilnic de către persoanele desemnate de către client.
Prestaţiile executate se consemnează în documentele primare, completate de reprezentanţii executantului
. Necesitatea , oportunitatea şi realitatea prestaţiilor înscrise în documentele primare , de către executant , se
atestă cu semnătură de către reprezentanţii clientului .
Documentele primare utilizate vor fi cele agreate de client, ( foi zilnice de ataşament ) , se vor procura
de către executant şi vor fi supuse după completare pentru verificare şi confirmare reprezentanţilor clientului .
Documentele primare se vor păstra şi arhiva în conformitate cu prevederile legale privind păstrarea
documentelor respective , la executant pentru a fi puse la dispoziţia clientului şi a organelor de control abilitate
ori de câte ori este nevoie.
CAPITOLUL VI – SANCŢIUNI PENTRU NEEXECUTAREA LA TIMP SAU ÎN BUNE CONDIŢIUNI
A PRESTAŢIILOR
Pentru neasigurarea în totalitate sau în parte ce fac obiectul prezentei proceduri de achiziţie, clientul este
îndreptăţit la despăgubiri echivalente cu contravaloarea prestaţiilor pe care nu au fost executate din vina
executantului.
În cazul în care executantul nu asigură execuţia prestaţiilor la termenele prevăzute în prezentul caiet de
sarcini, iar clientul nu poate suplini cu mijloace proprii sau închiriate realizare prestaţiilor, acesta este
îndreptăţit să cheme în garanţie executantul, acesta urmând să achite şi eventualelel despăgubiri solicitate de
participanţii la trafic sau terţi – persoane fizice sau juridice, stabilite în condiţiile legii. În astfel de situaţii
executantul îşi asumă în afară de răspunderea materială şi răspunderea civilă sau penală, după caz.
CAPITOLUL VII – FORŢA MAJORĂ
Părţile pot invoca forţa majoră în condiţiile prevăzute de lege.
Părţile nu pot invoca forţa majoră definită conform legii, în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor
contractuale, în situaţii de calamitate survenite ca urmare a căderilor de zăpadă, viscolului prelungit, şi a altor
fenomene meteorologice grave, pentru combaterea cărora s-au angajat prin prezenta procedură de achiziţie.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ion GHIMPĂU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL COMUNEI NAIDĂŞ
Emanuel Vasile CRAIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ

Anexa nr.3 la Hotărâea
nr.56 din 07.12.2012

CONTRACT DE PRESTARI DE SERVICII
nr......../………..........
Prezentul contract s-a incheiat in temeiul Codului civil roman, al Codului comercial roman, al
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile aduse de Legea nr.
337/2006 , al Hotararii Guvernului nr. 925/2006 si în conformitate cu prevederile Raportului de
atribuire nr………/…………….
I.PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. COMUNA NAIDĂŞ, cu sediul în comuna Naidăş., str. Principală, nr.1, judeţul Caraş-Severin,
codul fiscal nr.3227521, având contul nr.RO079TREZ1875004XXX000043, deschis la Trezoreria Oraviţa,
reprezentată de Tiberiu VINCU, cu funcţia de Primar, în calitate de beneficiar, pe de o parte şi
1.1. S.C. ................... S.A. (S.R.L.), cu sediul social în ....................., nr......, judeţul ...............,
înregistrată
la
............................................,
sub
nr.....................
din
...............,
cod fiscal nr................., având contul nr........................., deschis la ...................., reprezentată de ................, cu
funcţia de ......................, în calitate de prestator, pe de altă parte
au convenit să încheie prezentul contract de prestări de servicii, cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1 Prestatorul se obligă să presteze, în timpul iernii 2012/2013, serviciul “ EXECUTAREA
LUCRĂRILOR DE DESZĂPEZIRE PENTRU PERIOADA SEZONULUI RECE DECEMBRIE 2012 –
MARTIE 2013”, conform anexelor la prezentul contract, în perioada convenită la art. 6 şi în conformitate cu
obligaţiile asumate prin prezentul contract.
Beneficiarul se obliga să plătească prestatorului tariful convenit pentru îndeplinirea prezentului
ccontract.
III. DURATA CONTRACTULUI
3. (1) Prezentul contract se încheie pe o durată de execuţie cuprinsă între ..........................
care se socoteşte de la data prevăzută în ordinul de începere a prestaţiei şi până la încetarea sau rezilierea
contractului (durata contractului).
Prestatorul are obligaţia de a începe lucrările în data prevăzută în ordinul de începere şi a le
executa pe toată durata contractului.
(2) Durata de executare a obligaţiilor asumate de părţi prin prezentul contract şi/sau care le revin potrivit
legii se prelungeşte în caz de forţă majoră, potrivit art. 22(2) din contract şi în alte situaţii
neprevăzute care impun asigurarea neîntreruptă a serviciilor până la intrarea în normalitate, în condiţiile legii,
prin act adiţional.
Orice depăşire a duratei de îndeplinire a contractului (dacă este cazul, şi/sau a actelor adiţionale
la acesta) datorită culpei prestatorului sau oricărei entităţi pentru care acesta răspunde legal şi/sau contractual,
face operante prevederile cap. VI din contract referitoare la clauza penală în caz de întârziere, caz în care se va
lua în considerare şi orice alt prejudiciu conex sau rezultat implicit.

IV. PREŢUL CONTRACTULUI
4 Valoarea contractului este de ……………. lei, din care TVA …………….. lei, conform
Anexa nr. 2 (Lista de cantităţi – volumul şi natura prestaţiilor, preţuri).
4.1 (1) Valoarea totală aferentă prestaţiilor de deszăpezire de la indicativul 102. din Nomenclatorul
anexa la O.M.T. nr.78/1999, modificat prin O.M.T. nr.346/2000 include toate costurile necesare aducerii la
îndeplinire a tuturor obligaţiilor asumate prin contract.
(2) Prestaţiile vor fi decontate pe baza verificării şi certificării de către reprezentanţii beneficiarului a
situaţiilor de plată însoţite de documentele justificative aferente, avându-se în vedere prestaţiile efectiv (real)
executate, calitatea serviciilor şi alte elemente necesare.
(3) Tariful include şi costurile altor servicii şi ale produselor asociate serviciilor contractate. (4) Tarifele
aferente prezentului contract, prevăzute în oferta prestatorului rămân neschimbate pe toată durata de valabilitate
a prezentului contract, prevăzută la pct.7.
4.2. Preţul se va plăti cu ordin de plată în contul prestatorului, la termenul stabilit de prezentul contract.
4.3. În cazul în care, anterior efectuării prestaţiei, vor interveni majorări de preţuri care afectează costul
prestaţiei:
a) prestatorul de servicii are dreptul să majoreze preţul contractului, în raport cu majorarea preţurilor, cu
obligaţia ca prestatorul să notifice în termen de 3 zile beneficiarului hotărârea sa;
b) beneficiarul, în termen de 1 zile de la data primirii notificării scrise a prestatorului are obligaţia să
comunice acestuia dacă preţul majorat este acceptabil şi să solicite continuarea lucrării.
Dacă beneficiarul nu răspunde la notificarea scrisă în termenul de mai sus, aceasta este considerată o
acceptare tacită a preţului.
4.4. În cazul în care majorarea de preţuri intervine în cursul executării contractului, iar beneficiarul nu
acceptă majorarea, va notifica în scris refuzul prestatorului, acesta având dreptul la cota-parte din preţ
echivalentă cu prestaţia executată şi la preţul convenit.
4.5. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi încheiat între o autoritate
contractantă, în calitate de beneficiar, şi un prestator de servicii, în calitate de prestator; de asemenea, contract
înseamnă şi actele adiţionale, dacă este cazul, acolo unde – în cuprinsul prezentului contract – nu s-a menţionat
altfel;
Fac parte din contract oferta tehnică şi financiară, inclusiv toate anexele la acestea, caietul de sarcini al
serviciilor, precum şi actele în temeiul cărora s-a încheiat contractul, şi „Instrucţia privind protecţia drumurilor
publice pe timp de iarnă, combaterea lunecuşului şi înzăpezirii – indicativ A.N.D. nr.525/2005” .
b) beneficiar şi executant - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite şi identificate în
prezentul contract;
c) valoarea contractului - preţul plătibil executantului de către beneficiar, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d) lucrări - activităţi a căror prestare face obiectul contractului, astfel cum sunt acestea prevăzute în
contract şi în anexele la acesta, precum şi, dacă este cazul, în actele adiţionale la acesta;
e) produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în
anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate
conform contractului;
f) vicii – aparente: defecte, lipsuri, neconformităţi etc. care pot fi sesizate de o persoană diligentă, fără a
fi nevoie de investigaţii de specialitate asupra lucrării în cauză;
– ascunse: defecte, lipsuri, neconformităţi etc. care pot fi sesizate doar de către un specialist sau care rezultă în
urma unei utilizări în timp şi care sunt prezente la data recepţiei lucrării în cauză.

g) utilaje – autoutilaje, mijloace de transport şi altele asemenea, apte – prin dotările standard sau
ulterioare – să fie folosite în activitatea care face obiectul contractului;
h) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini şi
în propunerea tehnică;
i) deszăpezire - activităţile prevăzute la indicativul 102.5 din O.M.T. nr.78/1999, modificat prin O.M.T.
nr.346/2000;
j) durata contractului – intervalul de timp în care prezenta convenţie operează valabil între părţi, potrivit
legii, ofertei şi documentaţiei procedurii de achiziţie, de la data intrării sale în vigoare şi până la epuizarea
convenţională sau legală a oricărui efect pe care îl produce, inclusiv perioada de garanţie şi eventualele pretenţii
fondate pe clauze ale sale;
Durata contractului este egală sau mai mare decât durata de execuţie. Durata contractului este egală cu
durata de execuţie, daca aceasta din urma este neîntreruptă. Durata contractului este mai mare decât durata de
execuţie dacă aceasta din urmă se întrerupe, din orice motiv, caz în care durata contractului cuprinde şi
intervalele de timp în care execuţia este sistată sau extinsă. Durata de execuţie nu poate depăşi ca termen limită
termenul la care expiră durata contractului.
k) durata de execuţie – în principal pentru actualizarea valorii contractului, se are în vedere durata de
execuţie a operaţiunilor pe care le presupune îndeplinirea contractului, astfel cum este aceasta prezentată în
ofertă şi în contract, incluzând operaţiunile preliminare şi finale previzibile şi imprevizibile, cu excepţia
cazurilor de forţă majoră, începând cu data încheierii contractului sau, după caz, a primirii ordinului de începere
a prestaţiilor.
Durata de execuţie este mai mică sau egală cu durata contractului.
l) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii
acestora, care nu putea fi prevăzut 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,
embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment
asemenea celor de mai sus, care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligaţiilor uneia din părţi, precum şi combaterea efectelor fenomenelor meteorologice ce fac
obiectul prezentului contract.
V. GARANŢII
5.1. Prestatorul de servicii garantează pentru realizarea prestărilor serviciilor stipulate la pct.2.1 al cap.II
din prezentul contract
VI. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Obligaţiile părţilor sunt cele prevăzute în lege, în standarde, în prezentul contract, în oferta tehnică şi
financiară, în caietul de sarcini şi în celelalte documente ale procedurii de achiziţie, care fac parte din acesta, şi
vor fi interpretate, în caz de ambiguităţi sau discrepanţe, în ordinea enumerării anterioare.
6. (1) Prestatorul este obligat – prin personalul propriu afectat execuţiei prezentului contract, respectiv
prin conducerea sa:
A. Obligaţii generale
a) prestatorul are obligaţia de a începe efectiv prestaţiile asumate şi/sau care îi revin potrivit legii,
contractului, “ EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE DESZĂPEZIRE PENTRU PERIOADA
SEZONULUI RECE DECEMBRIE 2012 – MARTIE 2013” şi/sau caietului de sarcini, de la data prevăzută
în ordinul de începere şi de a le executa fără întrerupere până la data de 31.03.2013, în condiţiile calitative şi
cantitative prevăzute în acestea;
b) să respecte obligaţiile specifice menţionate la art. 7, lit. B din contract;
c) să răspundă pentru buna prestare a lucrărilor care urmează să fie efectuate de la data primirii
ordinului de începere a lucrărilor până la data încetării contractului.
d) să asigure execuţia lucrărilor contractate cu operativitate, în mod complet, utilizând utilajele la
parametri normali. În situaţiile în care circumstanţele o impun (temperaturi extreme, viscol puternic,
ninsori abundente, alte urgenţe), prestatorul va executa lucrările contractate la simpla înştiinţare a sa de

către beneficiar, chiar în afara graficului pentru condiţii normale de operare.
e) să organizeze, să conducă şi să controleze activitatea personalului afectat executării prezentului
contract;
f) să informeze, de îndată, conducerea beneficiarului şi celelalte entităţi implicate despre evenimentele
privind activitatea aferentă executării prezentului contract şi să ţină evidenţa acestora;
g) să propună conducerii beneficiarului măsuri pentru perfecţionarea activităţii aferente executării
prezentului contract;
h) să pună la dispoziţia beneficiarului datele necesare despre personalul deservent şi despre utilajele
afectate prestării serviciilor contractate, precum şi să asigure o evidenţă centralizată a operatorilor, pentru a
putea fi contactaţi în sistem neîntrerupt, pe toată durata de derulare a contractului;
i) să dovedească abilitate, grijă şi perseverenţă în îndeplinirea obligaţiilor care îi incumbă potrivit
contractului, caietului de sarcini şi/sau legii;
j) să relaţioneze, în scris, cu toate entităţile implicate în realizarea prestaţiilor contractate aferente
obiectivului prevăzut la art. 2 din contract, în vederea optimei efectuări a acestora;
k) să constituie garanţia de bună execuţie în cuantumul prevăzut în documentaţia procedurii de achiziţie,
respectiv 5% din valoarea fără TVA a contractului prevăzută la art.3, prin reţineri succesive
din plata cuvenită pentru facturile parţiale fără TVA. În acest caz contractantul are obligaţia de a deschide un
cont la dispoziţia autorităţii contractante, la o bancă agreată de ambele părţi, şi să îl comunice beneficiarului în
cel mult 7 zile de la data încheierii contractului. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul
astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului.
Pe parcursul îndeplinirii contractului autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont prin
reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului, până la concurenţa sumei stabilite drept
garanţie de bună execuţie în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei. Autoritatea contractantă va
dispune ca banca să înştiinţeze contractantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui.
Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului.
Nerespectarea termenului de constituire a garanţiei de bună execuţie, independent de modalitatea de
constituire, face operante prevederile contractului referitoare la clauza penală pentru neeexecutarea totală a
contractului, cumulat cu sancţiunile legale aferente.
Garanţia astfel constituită este destinată acoperirii eventualelor prejudicii suferite de beneficiar în
executarea contractului, inclusiv în perioada de garanţie, sau în cazul rezilierii acestuia din motive imputabile
prestatorului ori în alte cazuri prevăzute de lege. În cazul în care prejudiciul produs beneficiarului este mai mare
decât cuantumul garanţiei pentru buna execuţie, prestatorul este obligat să
îl despăgubească pe beneficiar integral şi întocmai. Valoarea garanţiei va fi actualizată dacă se cere şi se
acceptă actualizarea valorilor prezentate în oferta financiară, utilizându-se aceeaşi formulă, precum şi dacă
valoarea contractului sporeşte în alt mod (în acest ultim caz valoarea garanţiei va fi majorată în
sistem proporţional, astfel încât după actualizare garanţia să reprezinte, în echivalent, acelaşi procent din
valoarea contractului).
Beneficiarul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului
creat, dacă executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract.
Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie beneficiarul are obligaţia de a notifica
acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
l) să răspundă de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea
personalului folosit pe durata efectuării serviciilor;
Accesoriile aferente tuturor mijloacelor de transport şi autoutilajelor, necesare desfăşurării activităţii
contractate vor fi montate, respectiv demontate prin grija şi cheltuiala prestatorului.
Pe toată durata de executare a prezentului contract prestatorul răspunde de integritatea utilajelor,
echipamentelor de lucru şi a accesoriilor acestora, beneficiarul fiind exclus de la răspundere, mai puţin pentru
fapta proprie săvârşită în alte condiţii decât cele de forţă majoră ori altă cauză exoneratoare de răspundere.
m) pe parcursul prestării serviciilor şi al remedierii viciilor ascunse prestatorul are obligaţia, în
măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:
 confortul riveranilor; sau
 căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi a căilor publice sau private care deservesc proprietăţile
aflate în posesia beneficiarului sau a oricărei alte persoane, precum şi de a nu afecta elementele de siguranţă a
circulaţiei ale drumului;

În acest sens, prestatorul va despăgubi beneficiarul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în
justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în
legătură cu obligaţia prevăzută paragraful anterior, pentru care responsabilitatea revine prestatorului.
Prestatorul poartă răspunderea pentru modul în care îşi desfăşoară activitatea pe toata durata
contractului, pentru toate daunele produse terţilor prin îndeplinirea necorespunzătoare a operaţiunilor şi tehnica
utilizată de deservenţii autoutilajelor închiriate, inclusiv pentru prejudiciile care decurg din
modul de prestare a serviciilor sau pentru eventualele accidente produse ca urmare a nerespectării contractului,
prevederilor O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, proceselor tehnologice sau normelor
de protecţia muncii.
Prestatorul este pe deplin răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor tehnice de prestare utilizate,
cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
n) executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului beneficiarului oriunde îşi desfăşoară
activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract.
o) părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor.
s) beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea efectuării lucrărilor contractate şi de a stabili
conformitatea lor cu specificaţiile cuprinse în anexele la contract.
ş) executantul va răspunde de orice prejudiciu creat drumului (definit potrivit art. 2 şi 14 -17 din O.G.
nr.43/1997, republicată şi modificată) în executarea contractului, prin acţiunea sau inacţiunea să şi/sau a
prepuşilor săi ori a terţilor pentru care acesta răspunde legal şi/sau contractual;
t) să îndeplinească orice altă obligaţie care îi revine potrivit normelor aplicabile în vigoare, în
special potrivit „Instrucţiei privind protecţia drumurilor publice pe timp de iarnă, combaterea lunecuşului şi
înzăpezirii – indicativ A.N.D. nr.525/2005”.
ţ) prestatorul va ţine evidenţa zilnică, pe ore şi tronsoane de drum, a intervenţiilor utilajelor şi
echipamentelor, a personalului folosit şi a materialelor folosite, punându-le la dispoziţia beneficiarului ori de
câte ori acesta o cere.
u) prestatorul va efectua instructajul periodic de protecţia muncii pentru angajaţii săi. De asemenea,
prestatorul are obligaţia să instruiască personalul deservent privind respectarea procesului tehnologic al
lucrărilor şi a normelor tehnice specifice, de securitate a muncii şi P.S.I., potrivit legii aplicabile, în special
potrivit Convenţiei-cadru de protecţie a muncii încheiată între părţi, precum şi potrivit cu O.U.G. nr.195/2002,
H.G. nr.36/1996, O.M.T. nr.1.842/2001 şi O.M.T. nr.346/2000, precum şi reglementărilor proprii specifice
(„Instrucţia privind protecţia drumurilor publice pe timp de iarnă, combaterea lunecuşului şi înzăpezirii –
indicativ A.N.D. nr.525/2005”).
B. Obligaţii specifice
(1) Decontarea serviciilor de închiriere prestate se face în baza facturilor emise de prestator,
conform:
a) situaţiile de plată a prestaţiilor efectuate conform Formularul 1 din Nota Comună.
b) foi de ataşament conform Formularul 2 din Nota Comună.
Executantul are obligaţia să întocmească formularele 1 şi 2 menţionate în Nota comună la prezentul
contract şi să depună la S.D.N. până la data de 2 a lunii curente pentru luna precedentă, unde se verifică şi
certifică de persoanele autorizate pentru însuşirea cantităţilor de lucrări executate şi a preţurilor unitare de
servicii şi să le înainteze până la data de 4 a lunii, beneficiarului Comuna Naidăş pentru decontare, împreună cu
factura şi cu documentele justificative aferente, confirmate în prealabil de beneficiar.
Decontarea acestora se va efectua în termen zile 90 de zile de la înregistrarea la Comuna Naidăş, dar
numai după alocarea surselor financiare de către organele abilitate şi prevederea acestora în bugetul local al
comunei Naidăş.
(2) Dacă în urma controalelor efectuate de către organele abilitate, potrivit legii, inclusiv de cele interne
ale beneficiarului sau ale autorităţii căreia i se subordonează, se constată că prestatorul a încasat sume
necuvenite de la beneficiar, prestatorul are obligaţia să restituie - în timpul controlului şi înainte de sesizarea
organelor competente să soluţioneze cauzele respective - aceste sume, inclusiv penalităţile, daunele-interese,
majorările, dobânzile etc. aferente stabilite prin actele de control.
Dispoziţiile capitolului VII din prezentul contract sunt aplicabile.
În cazuri de urgenţă, beneficiarul poate apela la garanţia pentru bună execuţie în vederea asigurării
serviciului contractat, dacă prestatorul nu respectă graficul de operare şi intervenţie şi/sau în alte situaţii care
presupun costuri suplimentare pentru beneficiar, din vina exclusivă sau parţială a prestatorului, întrucât

prestatorul se obligă la executarea serviciilor în orice condiţii, mai puţin în situaţii de forţă majoră. Dacă
cuantumul garanţiei nu este îndestulător pentru costurile pe care le presupune intervenţia cu terţi, diferenţa de
tarif, pe total valoare prestaţie astfel contractată, va fi dedusă de beneficiar din facturile emise de prestator,
respectiv va fi obţinută potrivit dreptului comun.
6.2. Beneficiarul este obligat:
a) să achite contravaloarea prestaţiilor executate de către prestator, în baza facturilor emise de către
acesta din urmă, în termen de 90 de zile de la data primirii facturii, în limita fondurilor alocate de CNADNR
SA. Prestatorul va emite factura în termenul prevăzut de Codul fiscal, de la data la care se întocmesc şi
semnează documentele care atestă executarea prestaţiilor pentru care se emite factura, în caz contrar acesta
neputând să ceară majorarea cuantumului contravalorii prestaţiilor facturate, în condiţiile prevăzute în contract.
Funcţie de complexitatea contractului părţile pot stabili un grafic de plăţi, anexă la contract.
Prezentarea cu date eronate a facturilor spre decontare face să nu curgă termenul de plată, dacă
beneficiarul sesizează prestatorul despre neregulile constatate şi returnează facturile în original prestatorului, în
interiorul termenului de plată. Un nou termen de plată va curge de la prezentarea facturilor de către prestator cu
date corecte, potrivit legii şi contractului.
b) să anunţe prestatorul, în timp util, în legătură cu toate modificările survenite faţă de măsurile dispuse
şi care ar necesita schimbări în ceea ce priveşte efectuarea activităţilor contractate;
c) să restituie garanţia de bună execuţie constituită pentru prezentul contract, în termen de cel mult 14
zile de la data finalizării integrale a prestaţiilor, dacă în documentele care atestă aceasta nu sunt înscrise
remedieri şi/sau completări de nici un fel şi riscul existenţei unor vicii ascunse este minim, la cererea scrisă a
prestatorului, dacă până la acea dată beneficiarul nu ridică, în scris, pretenţii asupra acesteia;
d) să coordoneze, controleze, verifice şi recepţioneze prestaţiile, răspunzând numai pentru măsurile
dispuse.
6.3. Părţile sunt obligate să îşi execute obligaţiile asumate întocmai, integral, la termenele convenite şi
cu bună–credinţă. Părţile sunt obligate să asigure reciproc confidenţialitatea conţinutului prezentului contract,
inclusiv a datelor, informaţiilor şi documentelor în legătură cu acesta .
Este interzis părţilor să cedeze, una fără acordul celeilalte, drepturile şi/sau obligaţiile generate de prezentul
contract, inclusiv de actele sale adiţionale, precum şi de caietul de sarcini, documentaţia procedurii de achiziţie
şi de lege, sub sancţiunea aplicării prevederilor capitolelor VII şi IX din contract. Cesiunea nu va exonera
prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.
VII. CLAUZA PENALĂ
7.1. Pentru neexecutarea la termen, neexecutarea totală sau parţială, precum şi pentru executarea
necorespunzătoare a uneia sau mai multora dintre obligaţiile asumate şi/sau care îi revin, partea în culpă
răspunde faţă de cealaltă parte pentru prejudiciul produs, potrivit clauzelor prezentului contract şi legii, în
măsura în care părţile nu au convenit altfel. Debitorul este prezumat în culpă prin simplul fapt al neîndeplinirii
sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor sale, dacă nu probează existenţa unei cauze care să îl exonereze
de răspundere juridică, potrivit legii.
Se considera neexecutare totală a contractului situaţia în care una dintre părţi nu îşi îndeplineşte nici
una dintre obligaţiile asumate şi/sau care îi revin, nici chiar după trecerea duratei prevăzute în pct.7.4 sau, după
caz, pct.7.5 din contract. În interiorul termenului menţionat se calculează penalităţi de întârziere, potrivit
contractului. Toate celelalte situaţii de neîndeplinire a uneia sau mai multora dintre obligaţiile asumate şi/sau
care îi revin reprezintă neexecutare parţială a contractului.
Se consideră executare necorespunzătoare a contractului acea situaţie în care una dintre părţi nu îşi
îndeplineşte una sau mai multe dintre obligaţiile asumate şi/sau care îi revin în condiţiile calitative şi de
conformitate asumate prin contract şi/sau impuse de lege.
Aplicarea prevederilor clauzei penale de către beneficiar se face prin deducerea din valoarea
contractului a daunelor-interese moratorii şi/sau compensatorii.
7.2. Prevederile prezentului capitol se aplică cu observarea întocmai a clauzelor cuprinse în capitolul VI
din prezentul contract.
7.3. Lucrările efectuate de prestator, în afara celor prevăzute, sau fără dispoziţia beneficiarului, precum
şi cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie a beneficiarului, nu vor

fi plătite prestatorului; aceste lucrări vor fi plătite numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele
corespund voinţei beneficiarului, în care caz ele vor fi notificate imediat.
7.4. Prezentarea cu date eronate sau incomplete, potrivit legii şi contractului de achiziţie, a facturilor
spre decontare face să nu curgă termenul de plată, dacă beneficiarul sesizează prestatorul despre neregulile
constatate şi returnează facturile în original, în interiorul termenului de plată; un nou termen de plată va curge
de la prezentarea facturilor de către prestator cu date corecte, potrivit legii şi contractului.
7.5. Dacă în urma unor controale efectuate de reprezentanţii beneficiarului se constată absenţa
nejustificată din baza de deszăpezire a unor mijloace de mecanizare prevăzute în contractul de închiriere, se vor
aplica următoarele sancţiuni:
- în cazul în care executantul nu asigură execuţia prestaţiilor la termenele prevăzute mai sus, nu se va
confirma perioada de la ultima intervenţie pe sectorul respectiv .
- de mijloacele de mecanizare pentru care s-a constatat absenţa nejustificată, de la începutul lunii în curs
şi până la data controlului.
- în cazul unor abateri repetate, prestatorului în cauză i se vor aplica următoarele sancţiuni:
a) contractul de prestare de servicii încheiat cu prestatorul va fi reziliat;
b) va fi eliminat de la licitaţiile viitoare organizate de Comuna Naidăş.
7.6. Executantul este răspunzător de corectitudinea şi exactitatea datelor înscrise în situaţii de lucrări,
plată sau facturi şi se obligă să restituie atât sumele încasate în plus cât şi foloasele realizate necuvenit, aferente
acestora.
7.8. Sumele încasate în plus, cât şi foloasele necuvenite aferente acestora (pe perioada de la încasare
până la determinarea şi plata lor) se vor recupera astfel:
1. Sumele încasate în plus, prin situaţii de realizări se vor recupera prin compensare, din facturile
neachitate pe aceeaşi lucrare sau din facturile neachitate de beneficiar, din alte contracte în derulare la data
constatării şi comunicării.
2. În imposibilitatea compensării, prestatorul se obligă să restituie sumele datorate într-un termen stabilit
de ambele părţi, achitarea făcându-se prin mijloace de plată obişnuite în contul beneficiarului.
3. Sumele calculate ca foloase necuvenite (penalizări) pentru utilizarea sumelor încasate în plus, se vor
achita imediat de la data constatării şi înştiinţării.
7.9. În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu-şi îndeplineşte obligaţiile asumate
prin contract, beneficiarul are dreptul de a deduce, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,05% pe zi
întârziere, din valoarea prestaţiilor neefectuate sau efectuate necorespunzător de prestator.
7.10. În cazul în care beneficiarul, cu rea credinţă, nu onorează facturile în termenul convenit, atunci
prestatorul poate solicita, în termen de 15 zile de la data plăţii, penalităţi, 0,05%/zi din valoarea sumelor
achitate cu întârziere.
7.11. În cazul în care prestatorul nu asigură mijloacele în condiţiile ofertate şi la termenele prevăzute în
contract, iar beneficiarul nu poate suplini cu mijloace proprii sau închiriate realizarea prestaţiilor, acesta este
îndreptăţit să cheme în garanţie prestatorul şi să primească contravaloarea daunelor produse terţilor, stabilite în
condiţiile legii. În astfel de situaţii prestatorul îşi asumă, în afară de răspunderea materială şi răspunderea civilă
sau penală, după caz.
7.12. (1) Pentru neexecutarea totală a obligaţiilor asumate şi/sau care îi revin, prestatorul are obligaţia de
a plăti beneficiarului, cu titlu de daune compensatorii, o sumă în cuantum de 20% din valoarea totală a
contractului exprimată la art.3 din acesta.
(2) În cazul în care neexecutarea este numai parţială, dar este corespunzătoare, suma datorată potrivit
alin. 1 se calculează proporţional cu nivelul prestaţiilor neexecutate. Dacă nu se poate stabili proporţia
neexecutării contractului ori pentru executarea totală, dar necorespunzătoare, prestatorul datorează
beneficiarului daune compensatorii în cuantum de 10% din valoarea totală a contractului, inclusiv, dacă este
cazul, a actelor adiţionale la acesta.
(3) În cazul în care executarea este parţială şi, totodată, necorespunzătoare, prestatorul datorează
beneficiarului, cu titlu de daune compensatorii, o sumă în cuantum de 15% din valoarea totală a contractului,
inclusiv, dacă este cazul, a actelor adiţionale la acesta.
(4) În situaţiile prevăzute la alin. 1, 2 şi 3 din prezentul articol, beneficiarul nu este dator să probeze
existenta şi/sau întinderea prejudiciului suportat (caracterul indemnitar al clauzei penale). Contravaloarea cotei
procentuale prevăzute la alin. 1, 2 sau, după caz, 3 din prezentul articol se deduce
din valoarea contractului.

(5) În situaţia în care beneficiarul probează un prejudiciu mai mare decât suma rezultata în urma
calculului efectuat potrivit alin. 1, 2 sau 3 din prezentul articol, prestatorul este dator a-l despăgubi integral şi
întocmai.
VIII. FORŢA MAJORĂ
8.1. (1) Forţa majoră, definită potrivit legii şi prezentului contract, apără de răspundere partea care o
invocă, prin aducerea acesteia la cunoştinţa celeilalte părţi contractante, în mod complet, în cel mult 3 (trei) zile
de la data consumării evenimentului de forţă majoră, prin orice modalitate scriptică verificabilă.
(2) Dovada producerii evenimentului de forţă majoră revine părţii care o invocă, într-un nterval de cel
mult 10(zece) zile calculate de la data consumării acestuia şi se face prin intermediul certificatului eliberat de
autoritatea competentă, potrivit legii. Neîndeplinirea obligaţiei de aducere la cunoştinţă si de dovedire a
evenimentului de forţă majoră în termenul şi condiţiile stabilite la acest articol face inoperantă cauza
exoneratoare de răspundere.
(3) Pe durata producerii evenimentului de forţă majoră şi ulterior părţile sunt obligate să depună toate
diligenţele necesare reducerii şi înlăturării efectelor negative produse de evenimentul respectiv.
8.2 (1) Nu este considerat eveniment de forţă majoră: greva de orice gen, legală sau nelegală,
reorganizarea sau falimentul părţii contractante precum şi combaterea efectelor fenomenelor meteorologice ce
fac obiectul prezentului contract.
(2) Dacă evenimentul de forţă majoră se produce pe o durată mai mare de 15 de zile, contractul se
consideră reziliat de drept, părţile datorându-şi reciproc numai obligaţiile executate anterior intervenirii acestui
eveniment. În cazul în care durata evenimentului este mai mică sau egală cu 15 zile, durata contractului se
prelungeşte de drept cu această perioadă, fără a afecta celelalte elemente ale acestuia şi fără a fi necesară vreo
formalitate în acest sens.
VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
8.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui/unei tribunal
arbitral/instanţe judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi:
- nu îşi execută una dintre obligaţiile esenţiale enumerate la pct.6.1, din prezentul contract;
- este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de lichidare (faliment)
înainte de începerea executării prezentului contract;
- cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părţi;
- îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către
cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluţiunea/rezilierea prezentului contract.
sau
- în termen de 3 zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a executat ori
îşi execută în mod necorespunzător oricare dintre obligaţiile ce-i revin.
8.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte
părţi, cu cel puţin 5 zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.
8.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile
contractante.
8.4. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea
contractului.

IX. NOTIFICĂRI
9.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este
valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.
9.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu
confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor
pe această confirmare.
9.3. Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după
cea în care a fost expediată.
10.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin
intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.
X. LITIGII
10.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din
interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.
10.2.În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa
instanţelor judecătoreşti competente.
XI. CLAUZE FINALE
11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
Actele adiţionale vor fi numerotate cronologic de la 1 la n, indiferent de data întocmirii / semnării / intrării în
vigoare a acestora.
Actele adiţionale vor conţine prevederi referitoare, după caz, cel puţin la: părţile contractante, obiectul
contractului, valoarea adiţională şi valoarea rezultată a contractului, partea la iniţiativa căreia se încheie, partea
care suportă contravaloarea adiţionată, temeiul încheierii, prelungirea sau modificarea perioadei de valabilitate
a cuantumului garanţiei de bună execuţie, dacă se percep sau nu penalităţi şi data intrării în vigoare.
11.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă
voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
11.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun
prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu
înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.
11.4. Pe durata contractului se vor deconta facturi în limita surselor financiare alocate prezentului
contract şi la momentul când acestea sunt disponibile pentru beneficiar, fără aplicarea penalităţilor.
Pentru încadrarea în limitele resurselor financiare alocate beneficiarul poate să modifice cantităţile fizice
prevăzute în contract, fără sancţiuni de vreun fel, cu un preaviz de cel puţin 5 zile.
Dacă beneficiarul nu mai dispune de resursele financiare necesare derulării în bune condiţii a
contractului este obligat să emită şi să transmită în termen util – ordinul de sistare a efectuării prestaţiilor şi, în
funcţie de circumstanţe, să iniţieze procedura încheierii unui act adiţional prin care să se extindă durata
contractului sau să solicite rezilierea contractului, fără sancţiuni de vreun fel.
11.5. Toate termenele prevăzute in contract se socotesc pe zile calendaristice, calculate în sistem
intermediar (prima zi nu intră în termen, ultima zi intră în termen). Pe zile libere va fi socotit şi termenul
prevăzut în orice ordin de începere sau în acte similare, unilaterale sau bilaterale. Termenele pe ore încep sa
curgă imediat şi se socotesc împlinite la finele orei corespunzătoare celei de început din ziua în care se
împlineşte termenul.
Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în
scris şi numai la sediul părţii, astfel cum este acesta prezentat la art.1, mai puţin în cazurile derogatorii şi în
condiţiile expres prevăzute de părţi.

Orice schimbare referitoare la sediul părţii trebuie comunicată în scris celeilalte părţi şi oricărei alte
entităţi implicate în cel mult 10 zile de la data producerii, în caz contrar comunicările urmând a se efectua la
sediul iniţial, fără sancţiuni pentru partea neînştiinţată. Partea care nu îşi îndeplineşte ntocmai prezenta
obligaţie va putea fi trasă la răspundere pentru daunele pe care partea cealaltă/alte entităţi implicate le-ar suferi
din această cauză, prevederile capitolelor VII şi IX din contract fiind aplicabile în mod corespunzător.
Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării într-un termen rezonabil funcţie de împrejurări, dar nu mai târziu de
15 zile de la data transmiterii primei forme de comunicare.
11.6. (1) Prezentul contract conţine un număr de 7 pagini şi 4 anexe, care fac parte integranta din
contract, fără ştersături, modificări sau adăugiri în spaţii nepunctate, toate semnate şi stampilate de către părţi.
Orice ştersături, modificări sau completări în spaţii nepunctate sunt valabile sub semnături şi ştampile
autorizate, în caz contrar acestea neconsiderându-se. Anularea spaţiilor punctate prin tăiere semnifica
inaplicarea clauzei respective la contractul in cauza (cu excepţia cazurilor în care tăierea se realizează după
completare, când semnifică sfârşitul completării).
11.7. Prezentul formular de contract conţine 10(zece) pagini, s-a încheiat la Comuna Naidăş, azi
………………., data semnării sale de către părţi, în 2 (două) exemplare originale, ambele având aceeaşi putere
probatorie între părţi, unul pentru prestator şi unul pentru beneficiar şi intră în vigoare după constituirea
garanţiei bancare de bună execuţie.
11.8. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 3 (trei) exemplare, din care două la beneficiar şi
unul la prestator, astăzi ………………………., data semnării lui.
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