
CONTRACT SUBSECVENT
incheiat in baza acordului -cadru

avand ca obiect
,,Proiectare sr' :ir{+cufie lucrari de semnalizare rutiera orizontala si verticala"

f . in temeiul Ordonantei de urgentd a Guvernului nr.3412006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publicS, a contractelor de concesiune de lucrdri publice gi a contractelor de concesiune de servicii, aprobati
cu modificdrile gi completdrile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de lucrari

lntre
ADMINISTRATIA STRAZILOR cu sediul in Bucuresti, Strada Domnita Ancuta nr.1, sector 1, telefon/fax
313.81.70, cod fiscal 4433872, cont trezorerie RO08TRE2244840303200200X deschis la Trezoreria
Statului Sector 1, reprezentata prin Director General Alina Roman, Director General Adjunct Augustin
Anghelescu si Director General Adjunct Ec. Mirela lonita, in calitate de achizitor, pe de o parte
si
SC VESTA INVESTMENT SRL cu sediul in Otopeni, Calea Bucurestilor, Nr. 1, Judetul ILFOV, telefon:
02113510975, fax: 02113510973, cod unic de inregistrare J231623109.04.2002, cod fiscal RO5891142, cont
trezorerie RO81TRE24215069XXX001358 deschis laTrezoreria llfov, reprezentata prin Director General
Radu SPIREA, in calitate de executant, pe de alta parte.

2. Definitii
2.'l -in prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - prezentul contract gi anexa 1;

b. achizitor 9i executant - pirtile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul plStibil executantului de cdtre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrald gi corespunzdtoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;
d. lucrari - activitatile a caror executie face obiectul contractului;
e. produse - echipamentele, masinile, utilajele si orice alte bunuri necesare executarii lucrarilor prevazute
in contract.
f. forta majord - un eveniment mai presus de controlul pdrlilor, care nu se datoreazd gregelii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevdzut la momentul incheierii contractului gi care face imposibild executarea gi,

respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rdzboaie, revoluti, incendii,
inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii apdrute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustivi, ci enuntiativS. Nu este considerat fortd majord un eveniment asemenea
celor de mai sus care, fdrd a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea
obligatilor uneia din pd(i;
g.za - zi calendaristicS; an - 365 de zile.

3. lnterpretare
3.1 ln prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include
forma de plural gi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinti zile calendaristice, dacd nu se specificd in
mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Executantul se obligi sa execute lucrari de semnalizare rutiera orizontala si vefticala, in perioada
convenita si in conformitate cu obligatiile asumate prin oferta tehnico-financiara. Prezentul contract
subsecvent nu prevede servicii de proiectare.
4.2 - Achizitorul se obligd si pldteascd executantului pretul de 3.506.000,68 lei cu TVA, (conform Anexa).

NR.6/2015
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5. Pretul contractului
5.1 - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantuluide cdtre achizitor, este in valoare
de 2.827.419,90 lei, la care se adauga TVA in valoare de 678.580,78 lei'

6. Durata contractului
6.1 - Durata prezentului contract este pana la 30.11.2015.

7. Executarea contractului
7.1 - Executarea lucrarilor incepe dupa semnarea contractului de catre ambele parti.

8. Documentele contractului
8.1. Natura si volumul lucrarilor sunt precizate in documentatia tehnica
8.2 - Documentele contractului sunt .

. oferta tehnico-financiara ;

. graficul de executie;

. caietul de sarcini.

9. Protectia patrimoniului cultural national
9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic
descoperite pe amplasamentul lucririi sunt considerate, in relatiile dintre pa(i, ca fiind proprietatea

absolutd a achizitorului.
9.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sdi sau oricare alte
persoane sd nu indepdrteze sau sd deterioreze obiectele prevdzute la clauza 9.1, iar imediat dupi
descoperirea 9i inainte de indepdrtarea lor, de a ingtiinta achizitorul despre aceasti descoperire gi de a
indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepdrtarea acestora. Daci din cauza unor astfel de

dispozilii executantul suferd intdrzieri, atunci, prin consultare, pdrtile vor stabili orice prelungire a duratei de

executie la care executantul are dreptul;
9.3 - Achizitorul are obligatia, de indatd ce a luat la cunogtintd despre descoperirea obiectelor prevdzute la

clauza 9.1, de a ingtiinla in acest sens organele de polilie gi comisia monumentelor istorice.

10. Obligatiile principale ale executantului
10.1 - (1) Executantul are obligatia de a executa gifinaliza lucririle, precum gi de a remedia viciile ascunse,

cu atentia gi promptitudinea cuvenitd, in concordantd cu obligatiile asumate prin contract.
(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de muncd, materialele,

instalatiile, echipamentele gi toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie definitive, cerute de 9i
pentru contract, in mdsura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevdzutd in contract sau se poate

deduce in mod rezonabil din contract.
(3) Executantul este deplin responsabil in situatia in care, datorita lucrarilor efectuate, survin vatamari de
persoane sau avarieri ale autovehiculelor si beneficiarul contractului - Administratia Strazilor este chemata

in instanta in vederea solutionarii unui eventual litigiu.
10.2 - Executantul are obligatia de a presemnaliza si semnaliza corespunzator (indicatoare rutiere si/sau

mijloace de semnalizare luminoasa, pozarea cu conuri pentru protectia marcajului proaspat aplicat,

autovehicul de incheiere a esalonului, care are rolul de a proteja vopseaua/materialul de marcaj aplicat
pana la repunerea in circulatie a tronsonului de drum si de a recupera conurile), pe toata perioada de

executie lucrarile contractate in asa fel incat sa fie inlaturat : orice pericol privind siguranta circulatiei, orice
posibilitate de avariere a autovehiculelor sau de vatamare a persoanelor.

10.3 - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea 9i siguranla tuturor

operatiunilor executate pe gantier, precum gi pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor gi a reglementdrilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificirile ulterioare.

(2) Executantul raspunde de calitatea lucrarilor sale conform prevederilor din oferta tehnica.
(3) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, orice documente pe care acesta

trebuie sd le intocmeasci sau care sunt cerute de achizitor.



10.4 - Executantul are obligatia de a respecta 9i executa dispozitiile achizitorului in orice problemd,

mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare.
10.5 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrdrilor pentru indepliniriea corespunzaloare
a acestora.

(2) in cazul in care, pe parcursul executiei lucrdrilor, survine o eroare in dimensiunile sau

aliniamentul oricdrei pdrti a lucrdrilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatati, pe

cheltuiala sa.
10.6 - Pe parcursul executiei lucririlor gi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia.

a) de a lua toate mdsurile pentru asigurarea si mentinerea unei stari de ordine necesard evitdrii
oricdrui pericol;

b) de a procura 9i de a intreline pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingrddire,
alarmi gi pazi, cAnd gi unde sunt necesare sau au fost solicitate de citre achizitor sau de citre alte
autoritdti competente, in scopul protejdrii lucrdrilor sau al asigurdrii confortului riveranilor;

c) de a lua toate mdsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe gi in afara gantierului gi

pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor, proprietdtilor publice, sau altora, rezultate
din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.
10.7 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucrdrilor, materialelor,
echipamentelor gi instalatiilor care urmeazd a fi puse in operd, pAnd la data semndrii procesului-verbal de

receptie a lucrdrii.
10.8 - (1) Pe parcursul executiei lucrdrilor gi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in
mdsura permisd de respectarea prevederilor contractului, de a nu stAnjeni inutil sau in mod abuziv'.

a) confortul riveranilor; sau
b) cdile de acces, prin folosirea gi ocuparea drumurilor gi cdilor publice sau private care deservesc

proprietdtile aflate in posesia achizitorului sau a oricirei alte persoane.
(2) Executantul va despdgubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-

interese, costurilor, taxelor gi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezult6nd din sau in legdturd cu obligatia
ce ii revine executantului.
10.9 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunici cu sau

sunt pe traseul gantierului gi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de cdtre traficul propriu sau
al oricdruia dintre subcontractantii sdi; executantul va selecta traseele, va alege gi va folosi vehiculele, va

limita gi repartiza incdrcdturile, in aga fel incdt traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din

deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe gi pe gantier, sd fie limitat,

in mdsura in care este posibil, astfel incAt sd nu producd deteriordri sau distrugeri ale drumurilor 9i
podurilor respective.

(2) in cazul in care se produc deteriordri sau distrugeri, datoritd transportului materialelor,
echipamentelor, instalaliilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despdgubi achizitorul

impotriva tuturor reclamatiilor privind respectivele avarieri.
10.10 - (1) Pe parcursul executiei lucririi, executantul are obligatia:

a) de a evita, pe cAt posibil, acumularea de obstacole inutile pe gantier;

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
c) de a aduna gi indepdrta de pe gantier ddrAmiturile, molozul sau lucririle provizorii de orice fel,

care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a retine pe gantier, pAni la sfdrgitul perioadei de garanlie, numai

acele materiale, echipamente, instalalii sau lucrdri provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatiilor sale in perioada de garantie.
10.11 - Executantul se obligi de a despigubi achizitorul impotriva oricdror:

a) reclamatii 9i actiuni in justitie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate intelectuald
(brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele

folosite pentru sau in legdturi cu executia lucrdrilor sau incorporate in acestea; 9i
b) daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia situatiei in care o

astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.
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1 1. Obligatiile achizitorului
11.1 - La inceperea lucrdrilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile gi avizele necesare
executiei lucrdrilor.
11.2 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor gi a oriciror alte informatii
furnizate executantului.

12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabilS a obligatiilor
12.1in cazul in care, din vina sa exclusivd, executantul nu reugegte sd-giindeplineascd obligatiile asumate,
atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitdti, o sumd echivalenti cu o coti
procentuali de 0,15% din pretul obligatiilor neexecutate, pentru fiecare zideintarziere, pana la indeplinirea
efectiva a obligatiilor.
12.2 in cazul in care achizitorul nu i9i onoreazd obligatiile in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei

convenite, atunci acestuia ii revine obligatia de a pl5ti, ca penalititi, o sumd echivalentd cu 0,15% din

valoarea facturilor neachitate, pe zi calendaristica de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
12.3 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de citre una dintre pdrti, in mod culpabil 9i
repetat, dd dreptul pdrtiii lezate de a considera contractul de drept reziliat gi de a pretinde plata de daune*
interese.
10.4 Achizitoruligi rezervd dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisd adresatd executantului,
fdrd nici o compensatie, dacd acesta din urmd dd faliment, cu conditia ca aceastd anulare si nu
prejudicieze sau si afecteze dreptul la actiune sau despdgubire pentru executant. in acest caz, executantul
are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru partea din contract indepliniti pAnd la data
denuntdrii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

13. Garantia de bund executie a contractului
13.1 - Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie in cuantumul si in conditiile
stabilite la art.13.2 al prezentului adicol.
13.2- (1) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezinta un procent de 5% din valoarea
contractului.

(2) Garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive din valoarea facturilor prezentate

la plata.
(3) Executantul are obligalia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal

competent in administrarea acestuia, un cont de disponibil, distinct, la dispozilia autoritdlii contractante
(conform H.G.nr. 10451201 1).

(4) Suma initiala pe care o va depune executantul in contul astfel deschis este de 0,5 o/o din pretul

contractului, reprezentand 1 4.137,09 lei.
(5) Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont prin retinerii

succesive din sumele datorate si cuvenite executantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie

de buna executie .

Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea executantului .

(6) Perioada de garantie este de 2 ani.
(7) Garantia se restituie in procent de70o/o in termen de14 zile de la data semnarii procesului verbal

de receptie la terminarea lucrarilor, numai pe baza de adresa de eliberare a garantiei intocmita de

Administratia Strazilor, iar restul de 30% (diferenta) dupa semnarea procesului verbal de receptie finala.

13.3 -Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului

creat, daca executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate in prezentul contract. Anterior emiterii unei

pretentii asupra garantiei de buna executie achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului,
precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

l4.lnceperea gi executia lucrdrilor
14.1 - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrdrile in timpul cel mai scurt posibil si de a le finaliza in

perioada prevazuta in contract .

/\lt
I

i,,b--,M4



(2) in cazul in care executantul intdrzie inceperea lucririlor, terminarea pregdtirilor sau dacd nu igi
indeplinegte indatoririle prevdzute in contract, achizitorul este indreptalit sa-i fixeze executantului un termen
pAnd la care activitatea sd intre in normal gi sa il averlizeze cd, in cazul neconformdrii, la expirarea
termenului stabilit ii va rezilia contractul.
14.2 - (1) Materialele trebuie sd fie de calitatea prevdzuti in documentatia de executie;

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele gi materialele necesare pentru
verificarea, misurarea gi testarea lucrdrilor. Costul probelor gi inceicdrilor, inclusiv manopera aferentd
acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevdzute 9i comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrdri sau materiale puse
in operi vor fi suportate de executant dacd se dovedegte cd materialele nu sunt corespunzdtoare calitativ
sau cd manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, aihizitorul va suporta
aceste cheltuieli.
14.3 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucririle care devin ascunse, fdrd aprobarea
achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori
fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate gi mdsurate.

de cAte ori astfel de lucrdri, inclusiv

14-4 - (1) ln urma dispozitiei achizitorului, executantul are obligatia de a remedia, fara intarziere, intr-un
termen de 3 zile calendaristice, deficientele/degradarile si defectiunile semnalate.

15. intgrzierea gi sistarea lucrdrilor
15.1 - ln cazul in care,

a) volumul sau natura lucririlor neprevdzute; sau
b) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau
c) oricare alt motiv de intArziere care nu se datoreazd executantului gi nu a survenit prin incilcarea

contractului de cdtre acesta indreptdlesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a
lucrdrilor sau a oricdrei pdrtii a acestora, atunci, prin consultare, pdrtile uor si-abili'
(1) orice prelungire a duratei de execulie la care executantul are dreptul;

1 6. Finalizarea lucrdrilor
16'1 - Ansamblul lucrdrilor sau, dacd este cazul, oricare parte a lor, trebuie finalizate in termenul convenit,
termen care se calculeazi de la data inceperii lucririlor,
16.2 - (1) La finalizarea lucrdrilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului cd sunt
indeplinite conditiile de receptie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrdri executate confirmate gi a constaierilor efectuate pe teren,
achizitorul va aprecia dacd sunt intrunite condiliile pentru a convoca comisia de receplie. in cazul in care se
constatd ci sunt lipsuri sau deficienie, acestea vor fi notificate executantului, stabitindu,se gi termenele
pentru remediere gi finalizare. Dupd constatarea remedierii tuturor lipsurilor gi deficientelor, la o noud
solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.
16.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie 9i cu reglementdrile in vigoare. in functie de constatdrile
ficute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.
16 ! - Receptia se poate face gi pentru pirti ale lucrdrii, diitincte din punct de vedere fizic Ai funclional.
16.5 - Comisia de receptie va examina .

- respectarea prescriptiilor tehnice ale caietului de sarcini si a tuturor normativelor in vigoare, in
domeniu;

- respectarea filmului marcajului;
- rezistenta la uz)ra, calitatea vizuala a luminantei si a retroreflexiei;
- geometria benzii de marcaj (lungime si latime), banda de marcaj sa aiba contur clar delimitat, avand

microbile repartizate uniform pe lungimea si latimea benzii de vopsea;

17. Perioada de garantie acordatd lucrdrilor
17.1 - Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrdrilor gi pdnd la receptia finald
este de 2 (doi ) ani.



i7.2 - (1) in perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a

executa ioate lucrdrile de modificare, reconstructie gi remediere a viciilor gi a altor defecte a cdror cauzd

este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Lxecutantul are obligatia de a executa toate activitdtile previzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie,

in cazul in care ele sunt necesare datoritd:
a) utilizdrii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;

sau
b) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricdreia dintre obligatiile explicite sau implicite

care ii revin in baza contractului.
1T .3 - in cazul in care executantul nu isi executd lucrdrile, achizitorul este indreptdtit sd angajeze 9i si
pldteascd alte persoane care sd le execute. Cheltuielile aferente acestor lucriri vor fi recuperate de citre
achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

18. Modalitdti de platd
1g.1 -Achizitorul are obligatia de a efectua plata cdtre executantin termen de 30 de zile calendaristice de

la primirea facturii emisa de catre executant.
1g:.2 - Dacd achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite la

pct.1g.1, atunci executantul are dreptul de a diminua ritmul execuliei. lmediat ce achizitorul igi onoreazd

restanta, executantul va relua executarea lucrdrilor in cel mai scurt timp posibil.

1g.3 - Contractul nu va fi considerat terminat pdna cAnd procesul-verbal de receptie finali nu va fi semnat

de comisia de receptie, care confirmi cd lucrdrile au fost executate conform contractului. Receptia finalS va

fi efectuat6 confoim prevederilor legale, dupd expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume

datorate executantului pentru lucrdrile executate nu va fi conditionati de eliberarea certificatului de receptie

finali.

1 9. Ajustarea pretului contractului
19.i - pentru lucririle executate, pldtile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in

propunerea financiard.

20. Amendamente
20.1 - pdrtile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor

contractului, prin act aditional, numai in cazul apariliei unor circumstanle care lezeazi interesele comerciale

legitime ale acestora gi care nu au putut fi prevdzute la data incheierii contractului.

21. lncetarea contractului
2l.l prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui/unei

tribunal/instante judecatoresti in cazul in care una din partii :

r nu isi executa una din obligatiile esentiale din prezentul contract ;

o est€ declarata in stare de incapacitate de plata sau a fost declansata o
(faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract ;

. cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti ;

. isi incalca una din obligatiiie sale, dupa ce a fost averlizala, printr-o notificare scrisa, de catre

cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la incetarea prezentului contract

sau
. in termen de 30 de zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostiinta ca nu si-a

executaUori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile care ii revin.

2l.2parteacare invoca o cauzade incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte, parti,

cu cel mult 30 de zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele'

21.3 Rezilierea/incetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente

intre partile contractante.
21.4 prevederile prezentului articol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea

contractului.
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22. Subcontractanti
22.1 - Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnali, in aceleagi conditii in

care el a semnat contractul cu achizitorul'
22.2 - (1) Executantul are obligalia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu

subcontractantii desemnati.
(2) Lista subcontractanlilor, cu datele de recunoagtere ale acestora, c6t 9i contractele incheiate cu

acegtia se constituie in anexe la contract.
22.3 -(1) Executantul este pe deplin rdspunzdtor fatd de achizitor de modul in care indeplinegte contractul'

(2) Subcontractantul'este pe deplin rdspunzdtor fati de executant de modul in care igi indeplineqte

partea sa din contract.
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daci aceqtia nu igi

indeplinesc partea lor din contract.
22.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacd acesta nu gi-a indeplinit partea sa din

contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica prelul contractului gi va fi notificatd achizitorului.

23. Cesiunea
Zg.1 -Executantul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, firi
sd obtini, in prealabil, acordul scris al achizitorului'
23.2 - Cesiunea nu va exonera executantul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii

asumate prin contract.

24. Forta majord
24.1 - Forta majord este constatati de o autoritate competentd.

24.2 - Forta majord exonere azd partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul

contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneazd'

i;.t f i;d"ptinirea' contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fortei majore, dar fard a prejudicia

drepturile ce li se cuveneau pdrtilor p6nd la aparitia acesteia.

24.4 - partea contractantd care invocd forta majord are obligatia de a notifica celeilalte pdrti, imediat 9i in

mod complet, producerea acesteia 9i sd ia oiice mdsuri iare ii stau la dispozitie in vederea limitdrii

consecintelor.
24.s - Dacd forta majord aelioneazd sau se estimeazd cd va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare

larte va avea dreptui sd notifice celeilalte pdrliincetarea de plin drept a prezentului contract,'fdrdca vreuna

bin pdrti sd poatd pretinde celeilalte daune-interese'

25. Solufionarea litigiilor
2s.1 -Achizitorul 9i executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin tratative

directe, orice neintelegere sau disputi care se poate ivi inire ei in cadrul sau in legSturd cu indeplinirea

contractului.
25.2-Dacd, dupd 15 zile de la inceperea acestortratative, achizitorul gi executantul nu reugesc si rezolve

in mod amiabil o divergenld contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sd se solutioneze de citre

instantele judecdtoregti din RomAnia.

26. Limba care guverneazd contractul
26.1 - Limba care guverneazd contractul este limba romAnd'

27. Comuniciri
27.1 - (1) orice comunicare intre pdrli, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie si fie

transmisd in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentultransmiterii, cAt 9i in momentul primirii'

27.2 - Comunicdrile intre pdrti se pot fac'e gi prin telefon, telegramd, telex, fax sau e-mail, cu conditia

confirmdriiin scris a primirii comunicdrii.
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28. Legea aplicabili contractului
28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romdnia.

Derularea prezentului contract subsecvent se face de catre Serviciul Circulatie.

Prezentul contract s-a incheiat in patru exemplare, unul pentru executant si trei exemplare pentru achizitor.

ACHIZITOR,

ADMINISTRATIA STRAZI LOR

DIRECTOR GENERAL,
ALINA ROMAN

MIRELA IONI

SEF SERVICTUL JURIDIC
ELENA

SEF SERVICIU CIRCU

EXECUTANT,

SC VESTA INVESTMENT SRL

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
AUGUSTIN ^W

//

)j

PROPRIU,

lntocmit, ,i.,ry&,"

RADU SPIREA

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT EC,


