CONTRACT
DE EXECUŢIE DE LUCRĂRI
Nr. 5680/16.11.2016

1. Părţile contractante:
Intre,
COMUNA ARCUŞ, cu sediul în localitatea Arcuş, str. P-ţa Gâbor Âron, nr. 1, cod fiscal
16318699, reprezentat prin primar Mâthe Arpâd, în calitate de autoritate contractantă numit in
continuare beneficiar,
Şi

SC TRIO IMPEX SRL, cu sediului in localitatea Bodoc, nr. 291/A, jud. Covasna,
înregistrat la ORC J14/591/1994, avînd codul fiscal RO 6107414, cu cont curent nr.
RO92TREZ2565069XXX001108 deschis la Trezoreria Mun. Sf. Gheorghe, reprezent prin
administrator Nagy Mihaly, în calitate de executant,
a intervenit prezentul contract.
2. Obiectul
2.1.Obiectul prezentului contract îl constituie executarea lucrărilor de deszăpezire a
drumurilor şi străzilor comunale în sezonul de iarnă 2016 - 2017 cod CPV - 45233141-9
Lucrări de întreţinere a drumurilor (Rev2) pentru asigurarea accesului în principalele zone a
localităţii.
Lucrările vor fi
de deszăpezire , acţionare cu autovehicolul echipat cu lama de
deszăpezire şi furnizare material nisip/sare pentru deszăpezire.
2.2. Lucrările vor fi efectuate la solicitarea scrisă sau telefonică a reprezentantului
beneficiarului comunei Arcuş, doar în situaţiile în care este necesară intervenţia firmei
specializate pentru curăţirea căilor de acces în funcţie de condiţiile metrologice.
3. Preţul şi durata contractului
3.1. Preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate este în sumă de
16.650 lei + TVA.(100 ore servicii de deszăpezire + 20 TO nisip pentru dezăpezire + 10 TO sare
pentru dezăpezire)
3.2. Preţul contractului prevăzut la pct.3.1. pentru îndeplinirea obiectului acestuia,
plătibil executantului de către beneficiar, va fi achitat în funcţie de intervenţiile solicitate, tarifele
fiind cele ofertate de către executant, respectiv:
-servicii de deszăpezire, acţionare cu autovehicolul echipat cu lama de deszăpezire:
140,00 lei/oră + TVA;
-nisip pentru deszăpezire:
20,00 lei/TO + TVA;
- sare pentru deszăpezire:
225,oo lei/TO + TVA.
3.3.Prestaţiile executate se consemnează în documentele primare completate de
reprezentanţii executantului (documentele primare utilizate vor fi cele agreate de beneficiar cum
ar fi : bonuri de transport, foile de parcurs pentru autovehiculele şi rapoartele zilnice pentru
utilaje).
3.4.Necesitatea, oportunitatea şi realitatea prestaţiilor înscrise în documentele primare
de către executant, se atestă cu semnătură de către reprezentanţii beneficiarului.

3.5.Lucrările efectuate de executant, în afara celor prevăzute, sau tară dispoziţia
beneficiarului , precum şi cele care nu respectă prevederile contractului, tară a exista în acest
sens o dispoziţie a beneficiarului, nu vor fi plătite executantului.
3.6. Beneficiarul va efectua plata către executant în baza situaţiilor de lucrări vizate de
beneficiar.
3.7. Contractul intră în vigoare la data de 16 noiembrie 2016 şi este valabil până la 31.
martie 2017.
4. Modalităţi de plata
4.1. Beneficiarul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 30 zile
de la emiterea facturii de către acesta.
5. Responsabilităţile executantului
5.1. Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de munca,
materialele, instalaţiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie
definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este
prevăzută în contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
6. Responsabilităţile beneficiarului
6.1. Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului toate datele si
informaţiile necesare pentru buna efectuare a lucrărilor.
7. Penalităţi, daune-interese
7.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuşeşte sa îşi îndeplinească
obligaţiile asumate prin contract, beneficiarul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca
penalităţi, o suma echivalentă cu o cota procentuala 0.05% din preţul contractului, pentru fiecare
săptămâna de întârziere.
7.2. In cazul în care beneficiarul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la
expirarea perioadei, rata dobânzii legale penalizatoare se stabileşte la nivelul ratei dobânzii de
referinţă a B.N.R. plus 8 puncte procentuale.
8.Modalitatea de restituire, reziliere
8.1. Contractul se poate modifica sau rezilia şi la iniţiativa beneficiarului, cu acordul
părţilor cu 30 zile înainte la data în care se propune rezilierea.
9.Litigii
9.1. Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau în legătură cu prezentul
contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui, vor
fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă părţile nu vor ajunge la o înţelegere, atunci litigiile vor fi
înaintate spre soluţionare la organele competente judecătoreşti.
Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, câte una pentru fiecare parte.
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