
OM. GRĂDINA Z(^LOQ)CÂ C o n t r a c t de l uc r ă r i 
., A w Z S ^ i ^ n r . 104/23.07.2015 

In temeiul O U G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, completata si modificata 
ulterior, s-a incheiat prezentul contract de lucrări, i n t r e 

ADMINISTRAŢIA GRĂDINA ZOOLOGICĂ, adresa: str. Vadul Moldovei, nr. 4, sector 1, tel/fax: 0 2 1 -
269.06.02/021-269.06.05, codul fiscal 4505375, cont IBAN R 0 7 4 TREZ 24G6 7500 0200 200X, 
Trezorerie Sector 1, reprezentată prin Director Dr. Ancuta Elena Oprea, in calitate de achizitor, pe de o 
parte si 

S.C. GREEN SOUTH G A R D E N S.R.L., Corn. 1 Decembrie, str. Orhideelor, nr. 3, Cam 1, judeţ Ilfov, 
tel/fax 0744675227/021 3691081, CUI 32982590, inregistrat in registrul comerţului cu nr. 
J23/898/27.03.2014, cont trezorerie R 0 3 1 TREZ 4215 069X XX00 8272, deschis la trezoreria Ilfov, 
reprezentata prin dl. Vasile Ion, având funcţia de administrator, în calitate de executant pe de alta parte, a 
intervenit prezentul contract 

2. Definiţii 
2. 1. In următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. contract - reprezintă prezentul contract si toate Anexele sale. 
b. achizitor si executant - părţile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
c. preţul contractului - preţul platibil executantului de către achizitor, in baza contractului pentru 

indeplinirea integrala si corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract; 
d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul executa lucrarea : in incinta Grădinii Zoologice 

Bucureşti; 
e. forţa majora - un eveniment mai presus de controlul pârtilor, care nu se datorează greşelii sau 

vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul incheierii contractului si care face imposibila 
executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, 
revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei 
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forţa 
majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, 
face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din parti; 

f. termenii comerciali de livrare vor fi interpreati conform INCOTERMS 2000 - Camera 
Internaţionala de Comerţ (CIC). 

g. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 

3 . I n t e r p r e t a r e 
3. 1. In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include 

forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3 . 2 . Termenul "zi"sau "zi le" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifica 

in mod diferit. 

C lauze obl igator i i 

4. Obiec tu l p r inc ipa l al con t rac tu lu i 
4. 1. Executantul se obliga sa execute „lucrări de reparaţii acoperiş Poarta 1", cod CPV: 45261900-3. 

5. Va loa rea con t r ac tu lu i 
5. 1. Preţul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de către achizitor, este de 

83.253,25 lei, la care se adaugă T V A 19.980,78 lei. 
Valoare totala a contractului este 103.234,03 lei 

6. D u r a t a con t r ac tu lu i 
6. 1. Prezentul contract se derulează pe o perioada, incepand de la data semnării (inclusiv), respectiv 

23.07.2015, pana la 31.08.2015. 
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6. 2. Prezentul contract încetează sa producă efecte, dupa returnarea integrala a garanţiei de buna 
execuţie acordat de către executant. 

7. E x e c u t a r e a con t rac tu lu i 
7. 1. Executarea contractului incepe dupa deschiderea contului pentru garanţia de buna execuţie si 

predarea amplasamentului liber, de către achizitor, Ia data semnării acestuia. 

8. Documen te l e con t rac tu lu i 
8. 1. Documentele contractului sunt: 

• Devizul oferta/Propunerea financiara 
• Garanţia de buna execuţie 
• Procese verbale (inclusiv pentru lucrări parţiale) de recepţie a lucrării 
• Facturile fiscale 

9. Obl igaţ i i le p r inc ipa le ale execu tan tu lu i 
9 . 1 . Executantul are obligaţia sa finalizeze lucrările in termenul prevăzut la art. 6 .1 . 
9 . 2 . Având in vedere caracterul special al lucrărilor efectuate in cadrul Grădinii Zoologice, 

executantul va fi răspunzător pentru orice incident/accident ulterior lucrării, care se dovedeşte a 
se fi petrecut din cauza calităţii lucrării sau a materialelor utilizate de către executant. 

9. 3. Executantul are obligaţia de a executa si finaliza lucrările precum si de a remedia viciile ascunse, 
cu atenţia si promtitudinea cuvenita, in concordanta cu obligaţiile asumate prin contract. 

9. 4. Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de munca, materialele, 
echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si pentru 
contract, in măsura in care necesitatea asigurării acestora este prevăzuta in contract sau se poate 
deduce in mod rezonabil din contract. 

9. 5. Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului orice documente pe care 
executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor. 

9 .6 . Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, caietele de măsurători 
(atasamentele) si, dupa caz, in situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor si 
orice alte documente pe care executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de 
achizitor. 

9. 7. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranţa tuturor 
operaţiunilor executate pe şantier precum si pentru procedeele de execuţie utilizate, cu 
respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in construcţii. 

9. 8. Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul care nu a fost intocmit de el. Daca, totuşi, 
contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente sa fie proiectata de către executant, 
acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor. 

9. 9. Executantul are obligaţia de a respecta si executa dispoziţiile achizitorului in orice problema, 
menţionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considera ca 
dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, 
in scris, fara ca obiecţiile respective sa il absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu 
excepţia cazului in care acestea contravin prevederilor legale. 

9. 10. In cazul in care respectarea si executarea dispoziţiilor prevăzute la art. 9.9, determina dificultăţi 
în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe 
cheltuiala achizitorului. 

9. 11. Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrărilor fata de reperele date de achizitor 
precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor 
umane necesare indeplinirii responsabilităţii respective. 

9. 12. In cazul in care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare in poziţia, cotele, dimensiunile 
sau aliniamentul oricărei parti a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea 
constatata, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor 
incorecte furnizate, in scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, 
executantul are obligaţia de a proteja si păstra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte 
folosite la trasarea lucrărilor. 
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9 . 1 3 . Pe parcursul execuţiei lucrărilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia: ^ 
i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenta pe şantier este 

autorizata si de a menţine şantierul (atat t imp cat acesta este sub controlul sau) si lucrările 
(atat t imp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de către achizitor) in starea de ordine 
necesara evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane; 

ii) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, 
ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor 
sau de către alte autorităţi competente, in scopul protejării lucrărilor sau al asigurării 
confortului riveranilor; 

iii) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara şantierului si 
pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau 
altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generaţi de metodele sale de lucru. 

9. 14. Executantul este responsabil pentru menţinerea in buna stare a lucrărilor, materialelor, 
echipamentelor si instalaţiilor care urmează a fi puse in opera, pana la data semnării procesului 
verbal de recepţie a lucrării. 

9. 15. Pe parcursul execuţiei lucrărilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, in 
măsura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau in mod 
abuziv: 
i) confortul vizitatorilor, angajaţilor si animalelor din Gradina Zoologica; 
ii) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care 

deservesc proprietăţile aflate in posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane. 
9. 16. Executantul are obligaţia de a utiliza in mod rezonabil drumurile ce comunica cu, sau sunt pe 

traseul şantierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu; 
executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele si va limita si repartiza 
incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea 
materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe si pe şantier, sa fie limitat, 
in măsura in care este posibil, astfel incat sa nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor 
respective. 

9. 17. In cazul in care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunica 
cu/sau care se afla pe traseul şantierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, 
instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul impotriva 
tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 

9. 18. Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute in contract, executantul este responsabil si va plaţi 
consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitării transportului materialelor, 
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunica cu 
sau care se afla pe traseul şantierului. 

9. 19. Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia: 
i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale; 
iii) de a aduna si indeparta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice 

fel, care nu mai sunt necesare.. 
9. 20. Executantul are dreptul de a retine pe şantier, pana la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele 

materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care ii sunt necesare in scopul îndeplinirii 
obligaţiilor sale in perioada de garanţie. 

9. 2 1 . Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale lucrării, ivite 
într-un interval de 5 ani de la recepţia lucrării si, dupa împlinirea acestui termen, pe toata durata 
de existenta a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenta, urmare a nerespectarii 
proiectelor si detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării. 

9. 22. Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru deficientele lucrării , ivite într-un 
interval de 1 an de la recepţia lucrării. 

10. Obligaţ i i le p r inc ipa le ale achiz i toru lu i 
10. 1. Achizitorul se obliga sa recepţioneze lucrările in termenul convenit. 
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10. 2. Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fara plata, daca nu s-a convenit 
altfel, următoarele: 
a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcina; 
b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de şantier; 
c) caile de acces; 
d) racordurile pentru utilităţi (energie, e t c ) , pana la limita amplasamentului. 

10. 3. Achizitorul are obligaţia de a examina si măsura lucrările care devin ascunse in cel mult 24 ore 
de la notificarea executantului. 

10. 4. Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului intreaga documentaţie necesara 
pentru execuţia lucrărilor contractate, fara plata, la termenele stabilite si . este pe deplin 
responsabil de exactitatea documentelor si a oricăror alte informaţii furnizate executantului 
precum si pentru dispoziţiile si livrările sale. 

10. 5. Achizitorul se obliga sa plătească preţul stabilit la art. 5.1. din prezentul contract, corespunzător 
lunii in care s-au executat lucrările, către executant, in termen de 60 (şaizeci) de zile de la 
transmiterea facturii de către acesta pe baza de proces verbal de receptie/nota de constatare pentru 
lucrările executate, cu respectarea O U G 34/2009. 

11 . Sanc ţ iun i p e n t r u ne indep l in i rea cu lpabi la a obl igaţ i i lor 
1 1 . 1 . In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuşeşte sa-si execute obligaţiile asumate 

prin contract (intarzie sau devansează prestarea lucrărilor) atunci achizitorul are dreptul de a 
deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o suma echivalenta cu o cota de 0,2%/zi din 
valoarea contractului, pentru perioada care decurge intre data din graficul de execuţie aferenta 
respectivei lucrări si data reala a prestării. 

11 .2 . In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu efectuează lucrările convenite, sau 
execuţia este de calitate necorespunzatoare, atunci achizitorul are dreptul de a deduce /cere o 
suma echivalenta cu o cota de 5 0 % din valoarea contractului, care va fi reţinuta din plata către 
executant sau achitata neintarziat de către acesta. In caz contrar vor fi percepute penalităţi de 0,1 
%/zi intarziere, aplicabile cotei de 50% din valoarea contractului, care reprezintă daune cauzate 
de neexecutarea lucrărilor. 

1 1 . 3 . In cazul in care achizitorul, din vina sa exclusiva, cu respectarea OUG 34/2009, nu onorează 
facturile in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de 
a plaţi, ca penalităţi, o suma echivalenta cu o cota 0,2 %/zi din plata neefectuata. 

11 .4 . In cazul in care achizitorul, din vina sa exclusiva, se va afla in imposibilitate de plata, dupa 
expirarea celor 30 zile, cu respectarea OUG 34/2009, atunci va achita daune către executant in 
valoare de 5 0 % din valoarea contractului executat si neplatit. 

11.5. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre parti, in mod 
culpabil, da dreptul pârtii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de 
daune-interese. 

11.6. Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisa adresata 
executantului, fara nici o compensaţie, daca acesta din urma da faliment, cu condiţia ca aceasta 
renunţare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. 
In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din 
contract executata pana la data denunţării unilaterale a contractului. 

C lauze specifice 

12. G a r a n ţ i a de b u n a execuţie a con t rac tu lu i 
1 2 . 1 . Cuantumul garanţiei de buna execuţie reprezintă 5 % din valoarea contractului. 
12 .2 . Executantul se obliga sa constituie garanţia de buna execuţie a contractului in contul 

, deschis la Trezoreria 
12. 3. Garanţia de buna execuţie se va constitui prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi, 

inclusiv pentru facturi parţiale. 
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12 .4 . Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de buna execuţie, m limita 
prejudiciului creat, daca executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa 
necorespunzator obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra 
garanţiei de buna execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, 
precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. 

12. 5. Achizitorul se obliga sa restituie garanţia de buna execuţie dupa cum urmează: 
• 7 0 % din valoarea garanţiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de 

recepţie la terminarea lucrărilor; 
• 3 0 % din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, de 1 (un) 

an, pe baza procesului-verbal de recepţie finala. 

13. î n c e p e r e a si execuţia l uc ră r i l o r 
1 3 . 1 . Executantul are obligaţia de a incepe lucrările imediat dupa semnarea contractului. 
13 .2 . Lucrările trebuie sa se deruleze in perioada asumata si sa fie terminate la data stabilita. 
1 3 . 3 . Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa semnarea contractului, graficul de execuţie 

de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologica de execuţie, in cazul in care, dupa opinia achizitorului, 
pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concorda cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la 
cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la 
data prevăzuta în contract. Graficul revizuit nu îl vor scuti pe executant de nici una dintre 
îndatoririle asumate prin contract. 

13. 4. In cazul in care executantul întârzie începerea lucrărilor, achizitorul este îndreptăţit sa-i fixeze 
executantului un termen pana la care activitatea sa intre în normal si sa îl avertizeze ca, în cazul 
neconformarii, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul. 

13 .5 . Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor si de a stabili 
conformitatea lor cu specificaţiile stabilite in anexele la contract. 

13. 6. Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca si 
oriunde isi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, 
inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse. 

13 .7 . Materialele trebuie sa fie de calitatea prevăzuta in documentaţia de execuţie; 
13. 8. Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru 

verificarea, măsurarea si testarea lucrărilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera 
aferenta acestora, revin executantului. 

13 .9 . Probele neprevăzute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse 
în opera vor fi suportate de executant daca se dovedeşte ca materialele nu sunt corespunzătoare 
calitativ sau ca manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. 

13. 10. Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fara aprobarea 
achizitorului. 

13. 11. Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrări, sunt 
finalizate pentru a fi examinate si măsurate. 

13. 12. Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispoziţia achizitorului, 
si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. In cazul in care se constata ca 
lucrările sunt de calitate corespunzătoare si au fost executate conform solicitărilor, atunci 
cheltuielile privind refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către 
executant. 

14. î n t â r z i e r e a si s i s tarea l uc r ă r i l o r 
14. 1. In cazul in care: 

i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 
ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau 
iii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datorează executantului si nu a survenit prin 

încălcarea contractului de către acesta; 
indreptatesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a 
oricărei parti a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili: 

orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 
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totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adaugă la preţul contractului. 

15. F ina l i za rea l uc r ă r i l o r 
1 5 . 1 . Ansamblul lucrărilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat intr-un termen 

stabilit, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculează de la data inceperii 
lucrărilor 

15. 2. La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, in scris, achizitorului ca sunt 
indeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. 

1 5 . 3 . Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate si a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul 
va aprecia daca sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie, in cazul in care se 
constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si 
termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si 
deficientelor, la o noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie. 

15. 4. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea 
prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie si cu reglementările in vigoare, in funcţie de 
constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia. 

15. 5. Recepţia se poate face si pentru parti ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic si funcţional. 

16. P e r i o a d a de ga ran ţ i e a c o r d a t a luc ră r i lo r 
1 6 . 1 . Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor si pâna la recepţia finala. 
16 .2 . (1) In perioada de garanţie, de un an, executantul are obligaţia, in urma dispoziţiei date de 

achizitor, de a executa toate lucrările de modificare si remediere a viciilor. 
(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la al in.( l ) , pe cheltuiala 

proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita: 
i) utilizării de materiale, sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau 
ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabi l ; sau 
iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau 

implicite care ii revin in baza contractului. 
(3) In cazul in care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de catre 
acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si plătit ca lucrări 
suplimentare. 

16. 3. in cazul in care executantul nu executa lucrările prevăzute, achizitorul este îndreptăţit sa angajeze 
si sa plătească alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi 
recuperate de catre achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia. 

17. Moda l i t ă ţ i de p la ta 
17. 1. (1) Plăţile parţiale trebuie sa fie făcute, la cererea executantului, la valoarea lucrărilor executate 

conform contractului. Lucrările executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situaţie de 
lucrări provizorii, întocmita astfel încât sa asigure o rapida si sigura verificare a lor. Din situaţiile 
de lucrări provizorii achizitorul va putea face scazaminte pentru lucrări făcute executantului si 
convenite cu acesta. 
(2) Situaţiile de plata provizorii se confirma în trei zile. 
(3) Plăţile parţiale nu influenţează responsabilitatea si garanţia de buna execuţie a executantului; 
ele nu se considera, de catre achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate. 

17. 2. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situaţiei de plata definitive 
de catre achizitor. Daca verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorita 
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 

17. 3 . Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finala nu va fi 
semnat de comisia de recepţie, care confirma ca lucrările au fost executate conform contractului. 
Recepţia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garanţie. 
Plata ultimelor sume datorate executantului, pentru lucrările executate, nu va fi condiţionata de 
eliberarea certificatului de recepţie finala. 
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18. Ajus ta rea preţului contractului 
1 8 . 1 . Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in 

propunerea financiara. 
18. 2. Preţul contractului nu se actualizează. 

19. A m e n d a m e n t e 
19. 1. Părţile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului, prin act adiţional, în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează 
interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevăzute la data incheierii 
contractului. 

19. 2. Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, 
viciile sau altele asemenea descoperite de el in caietul de sarcini pe durata indeplinirii 
contractului. 

19. 3. Orice modificări care decurg din situaţii neprevăzute, se vor aduce acestui contract, vor fi 
consemnate prin act adiţional la contract, cu acordul ambelor parti. 

20. S u b c o n t r a c t a n t i 
20. 1. Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractantii desemnaţi, in aceleaşi condiţii 

in care el a semnat contractul cu achizitorul. 
20. 2. (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele incheiate 

cu subcontractantii desemnaţi. Lista subcontractantilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cat 
si contractele incheiate cu aceştia se constituie in anexe la contract. 

20. 3. (1) Executantul este pe deplin răspunzător fata de achizitor de modul in care îndeplineşte 
contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător fata de executant de modul in care isi indeplineste 
partea sa din contract. 
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca aceştia nu isi 
îndeplinesc partea lor din contract. 

20. 4. Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a îndeplinit partea sa 
din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului si va fi notificata 
achizitorului. 

2 1 . Ces iunea 
2 1 . 1 . Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, 

fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului. 
21 . 2. Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte 

obligaţii asumate prin contract. 

22. F o r ţ a ma jo r a 
22. 1. Forţa majora este constatata de o autoritate competenta. 
22. 2. Forţa majora exonerează părţile contractante de indeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toata perioada in care aceasta acţionează. 
22. 3. îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acţiune a forţei majore, dar fara a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau pârtilor pana la apariţia acesteia. 
22. 4. Partea contractanta care invoca forţa majora are obligaţia de a notifica celeilalte parti, imediat si 

in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispoziţie in vederea 
limitării consecinţelor. 

23 . So lu ţ ionarea litigiilor 
23. 1. Achizitorul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative 

directe, orice neînţelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrui sau in legătura cu 
indeplinirea contractului. 
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22. 2. Daca, după 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si executantul nu 
reuşesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se 
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România. 

23 . L i m b a ca re guvernează con t rac tu l 
23.1 Limba care guvernează contractul este limba romana. 

24. C o m u n i c ă r i 
24.1 (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 

transmisa in scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul 
primirii. 

24.2 Comunicările intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării in scris a primirii comunicării. 

25. Legea apl icabi la con t rac tu lu i 
25.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Părţile au inteles sa incheie azi 23.07.2015 prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare 
parte. 

Achizitor 
ADMINISTRAŢIA GRADINA ZOOLOGICA 
Director, 
Dr. Oprea Ancuta Elena 

Execu tan t , 
S.C. GREEN SOUTH GARDEN S.R.L. 
Administrator 
Vasile l£»ri>s xCDijgjy ^ 

S R D E J . 

/•4> VLADILA ADRIANA 

ZOOLOGICA 

Consilier juridic, 
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