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Contract de lucrări 
nr.______________din___________ 

 
                          
 
 

1. Părţile 
 
În 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,  
cu modificările şi completările ulterioare,  

ţinând cont de prevederile Acordului-cadru de lucrări  nr.______/_____2008,  
 
 Între  
 

 -  SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SATU MARE, reprezentat prin 
Adrian Victor Ciobanu – manager interimar, având sediul în municipiul Satu Mare, 
str.Ravensburg, nr.2, telefon 0261-727050; 0261-715693, cod fiscal 3963722, cont 
RO28TREZ5465041XXX000327 deschis la Trezoreria Municipiului Satu Mare, 

 
şi 
 

       - JUDEŢUL SATU MARE, reprezentat prin Csehi  Árpád  Szabolcs - preşedinte al 
CONSILIULUI JUDE ŢEAN SATU MARE, având sediul în municipiul Satu Mare, P-
ţa 25 Octombrie nr.1,telefon 0261713589, cod fiscal 3897378, cont 
RO07TREZ54624840220XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Satu Mare,  
 
în calitate de achizitori , pe de o parte, 
 
     şi 
  
        -  ……... ................ ..............................……………. ( denumirea  operatorului 
economic)  ...............................................................................................  adresa sediu 
………………… ........................................................................ telefon/fax 
.......................................... număr de înmatriculare  .....................................  cod fiscal  
...................................  cont (trezorerie, banca) 
.............................................................................................................. reprezentat prin 
................................................................................................   (denumirea conducătorului) 
funcţia............................................... ,  
 
în calitate de executant, pe de altă parte, 

 
s-a încheiat prezentul contract de lucrări. 

 
2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract, următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
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a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale; 
b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract; 
c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza 
contractului pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, 
asumate prin contract; 
d. amplasamentul lucrării  - locul unde  executantul execută lucrarea; 
e. forta majoră -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut 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, embargou, 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. 
f. zi - zi calendaristică; an - 365 zile. 
 
3. Interpretare 
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular 
vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
 
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu 
se specifică în mod diferit; 
 
3.3. – Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare şi Judeţul Satu Mare au calitatea de 
achizitori în sensul prezentului contract, iar în continuare termenul “achizitori” va fi 
folosit în conţinutul contractului sub termenul “achizitor”. 
 

Clauze obligatorii 
 
4.  Obiectul principal al contractului 
4.1 - Executantul se obligă să execute şi să proiecteze lucrarea de “ Reabilitare si 
extindere Spital Judetean de Urgenţă Satu Mare (Reparaţii capitale Unitate de 
primiri urgen ţe RK – UPU), în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul 
contract. 
 
4.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul de ...................  lei, inclusiv 
TVA, pentru execuţia şi proiectarea lucrării menţionate la clauza 4.1. 
 
5.  Preţul contractului 
5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către 
achizitor, este de ...................................... lei, la care se adaugă TVA în valoare de  
............................. lei. 
          
6. Durata contractului 
6.1 – Durata prezentului contract este de _________,  astfel : 
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6.1.1. - ___________ zile de la data semnării contractului ; 
6.1.2. - ___________luni (zile) de la data emiterii ordinului de începere a lucrării şi 
predarea amplasamentului. 
       
7. Executarea contractului  
7.1 – Executarea contractului începe la data semnării contractului, executantul având 
obligaţia de a face dovada constituirii garanţiei de bună execuţie conform prevederilor 
clauzei 12.1. alin.(2).  
 
7.2 –  Ordinul de începere a lucrărilor nu va fi emis decât după predarea către achizitor a 
proiectului tehnic avizat de verificator autorizat de proiect, a Caietului de Sarcini şi a 
Detaliilor de Execuţie. 
 
 
8. Documentele contractului 
8.1  - Documentele contractului sunt: 
- documentaţia de atribuire şi propunerea tehnico-financiară; 
- grafic de îndeplinire a contractului conform ofertei; 
- grafic de plăţi conform Anexei 1; 
- dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 
 
9. Obligaţiile principale ale executantului   
9.1 - (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările şi de a presta serviciile 
cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract. 
           (2) Executantul are obligaţia de a presta serviciile, de a executa lucrările, de a 
supraveghea lucrările, de a asigura asistenţă tehnică pe parcursul executării lucrărilor, de 
a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, 
fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în masura în care 
necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod 
rezonabil din contract.   
 
9.2. -  (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi 
siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de 
execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în 
construcţii.  
            (2) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, caietele de 
măsurători (ataşamentele) şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le 
întocmească sau care sunt cerute de achizitor. 
 
9.3 -    Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice 
problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare şi proiectare. În cazul în 
care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, 
acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de 
obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin 
prevederilor legale. 
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9.4 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi prestării serviciilor, executantul are obligaţia: 
i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă 

pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este 
sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi 
ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui 
pericol pentru respectivele persoane; 

ii)  de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de 
iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare 
sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi 
competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului 
riveranilor;  

iii)  de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în 
afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate 
persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot 
sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru; 

iv) de a asigura toate echipamentele necesare proiectării acestei lucrări în 
vederea emiterii autorizaţiei de construcţie; 

v) de a lua toate măsurile ca, la proiectarea lucrării să fie prevăzute materiale 
de înaltă calitate şi care respectă STAS-urile prevăzute de lege, astfel încât 
să poată fi realizată la calitatea dorită această investiţie de interes public; 

vi) de a se încadra, pentru realizarea acestei lucrări, în preţul declarat de acesta 
în ofertă, pentru acele categorii de lucrări menţionate în aceasta. 

9.5 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, 
materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data 
primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de 
recepţie a lucrării.  
9.6 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia, în măsura permisă de 
respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: 
 a)  confortul riveranilor, sau 
 b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private 
care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane. 
           (2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor 
în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, 
rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care 
responsabilitatea revine executantului. 
 
9.7 -  Executantul răspunde penal, contravenţional şi civil, după caz, pentru toate 
prejudiciile create terţilor pe perioada de valabilitate a contractului, ca urmare a 
nerespectării obligaţiilor asumate prin prezentul contract, sens în care va fi chemat în 
garanţie alături de administratorul drumului în toate acţiunile formulate împotriva 
acestuia în justiţie. 
 
9.8. – Pe parcursul executării lucrărilor, executantul are obligaţia de a ţine cont că 
executarea lucrărilor se va desfăşura în paralel, şi fără a perturba activitatea care se 
desfăşoară în secţia de urgenţă; 
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9.9. – Executantul va răspunde pe deplin pentru proiectul tehnic elaborat şi-l va respecta 
întocmai; 
 
9.10. - Executantul  are obligaţia, ca pe parcursul derulării contractului, de a permite 
accesul neîngrădid al oricăruia dintre achizitori de a verifica, monitoriza, solicita 
informaţii cu privire la stadiu de îndeplinire al contractului.  
 
10. Obligaţiile achizitorului 
10.1 - La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a emite ordinul de începere 
pentru lucrările ce fac obiectul prezentului contract, în condiţiile prevederilor clauzei 7.2 . 
 
10.2  -  Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, amplasamentul 
lucrării, liber de orice sarcină. 
 
10.3 -  Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 45 zile de 
la înregistrarea facturii la registratura Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare, 
condiţionat de acceptarea situaţiilor de lucrări şi servicii. Pentru lucrările executate se vor 
intocmi Procese verbale de recepţie. 
 
11.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
11.1 –(1) În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi 
îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a 
deduce din preţul contractului, ca penalităţi de întârziere, o sumă echivalentă cu 0,01% / 
zi întârziere din preţul contractului.  
           (2) La expirarea duratei contractului, executantul este de drept în întârziere, fără a 
fi necesară vreo formalitate prealabilă în acest sens. 
 
11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 de zile de la 
expirarea perioadei convenite conform clauzei 10.3, atunci acesta are obligaţia de a plăti, 
ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,01% / zi întârziere din plata neefectuată. 
 
11.3 –(1) Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre 
părti, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a solicita rezilierea cu plata de daune-
interese. 
          (2) În cazul depăşirii termenului contractului de către executant, cu aplicarea 
clauzei 11.1, beneficiarul va fixa un termen ce va fi notificat executantului, până la care 
acesta să execute complet obligaţiile asumate prin contract. În situaţia nerespectării 
acestui termen, contractul este reziliat de plin drept, fără a fi necesară punerea în 
întârziere sau orice formalitate prealabilă. În această situaţie executantul datorează 
achizitorului daune compensatorii, în cuantum de 5% din preţul lucrărilor neexecutate. 
 
11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare 
scrisă adresată executantului fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, 
cu condiţia că această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau 
despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai 
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plata corespunzătoare pentru partea din contract executată pâna la data denunţării 
unilaterale a contractului; 
 
11.5. – Achizitorul îşi rezervă dreptul de a aplica, dacă va fi cazul, prevederile art.122 lit.j 
din OUG nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru alte lucrări decât 
cele prevăzute în caietul de sarcini din documentaţia de atribuire. 

 
Clauze specifice 

 
12. Garanţia de bună execuţie a contractului 
12.1 – (1) Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 10% din preţul contractului, fără 
T.V.A., respectiv de _________ lei şi se constituie prin instrument de garantare emis în 
condiţiile legii  de o societate bancară sau de o societate de asigurări, cu o durată de 
valabilitate cel puţin egală cu durata contractului la care se adaugă perioada de garanţie a 
lucrărilor plus o perioadă de minim 30 de zile.  
           (2) Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie în  cel mult 5 zile 
de la semnarea contractului. 
 
12.2 -  Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în 
limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută (total sau parţial), execută cu 
întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia 
de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost 
respectate.    
 
12.3 – Garanţia de bună execuţie se restituie astfel: 

- pentru serviciile de proiectare – în termen de 14 zile de la data întocmirii 
procesului -verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate în baza proiectului 
respectiv, dacă nu s-a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei; 

- pentru lucrările executate: în cuantum de 70% în termen de 14 zile de la data 
încheierii procesului verbal de recepţiei la terminarea lucrărilor, urmând ca diferenţa de 
30% în termen de 14 zile de la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate pe 
baza procesului-verbal de recepţie finală, în măsura în care nu au fost emise pretenţii 
asupra ei în condiţiile art. 12.2 .  
 
 
13. Începerea şi execuţia lucrărilor  
13.1 -  Executantul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data semnării 
contractului; 
 
13.2 -  Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil şi 
oricum într-un interval  ce nu poate depăşi 3 (trei) zile lucrătoare, de la primirea ordinului 
în acest sens din partea achizitorului.  
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13.3. - Lucrările trebuie finalizate în termenul în care acesta s-a angajat prin ofertă 
conform graficului de execuţie, anexă la contract. În caz contrar, se vor aplica penalităţi 
conform clauzei 11.1, începând cu prima zi după expirarea duratei contractului. 
 
13.4 – În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor, 
nu îşi îndeplineşte îndatoririle în conformitate cu cerinţele din caietul de sarcini sau în 
cazul în care executantul nu constituie garanţia de bună execuţie în termenul specificat la 
clauza 12.1 alin (2), achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până 
la care activitatea să intre în normal. În situaţia nerespectării acestui termen, contractul 
este reziliat de plin drept, fără a fi necesară punerea în întârziere sau orice formalitate 
prealabilă. În această situaţie executantul datorează de asemenea  achizitorului daune - 
interese, în cuantum de 10% din preţul întregului  contract. 
 
13.5 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de 
a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din documentele contractului. Părţile 
contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor 
lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din 
partea executantului şi reprezentantul achizitorului. 
           (2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la 
locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de 
îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor 
ascunse.  
 
13.6 - (1)  Cu privire la calitatea, verificările şi testările materialelor folosite la execuţia 
lucrărilor precum şi condiţiilor de trecere a recepţiei lucrărilor executate, se vor respecta 
prevederile  Proiectului tehnic elaborat în condiţiile prezentului contract.  
  (2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele 
necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi 
încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului. 
           (3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări 
sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant, dacă se dovedeşte că 
materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu 
prevederile contractului. 
 
14. Întârzierea şi sistarea lucrărilor  
14.1 - În cazul în care condiţiile climaterice nefavorabile îndreptăţesc executantul de a 
solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, 
atunci, prin consultare, părţile vor stabili orice prelungire a duratei de execuţie la care 
executantul are dreptul. 
 
15. Recepţia lucrărilor 
15.1 - (1) La terminarea tuturor lucrărilor ce fac obiectul contractului, executantul are 
obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, 
solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. 
            (2) Pe baza situaţiilor de lucrări confirmate de reprezentantul achizitorului şi a 
constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru 
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a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, 
acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi 
finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă 
solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie. 
 
15.2 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin 
corelarea prevederilor acestuia cu lucrările executate. În funcţie de constatările făcute, 
achizitorul are dreptul de a admite sau de a respinge recepţia. 
 
15.3 – Recepţia la terminarea lucrărilor va avea loc în termen de maxim 14 zile de la 
notificarea terminării lucrărilor.  
 
15.4 – Recepţia finală a lucrărilor executate  va avea loc în termen de maxim 14 zile de la 
expirarea perioadei de garanţie. 
 
16. Perioada de garanţie acordată lucrărilor 
16.1. - Perioada de garanţie este de _____ (minim 24 luni ) şi curge de la data efectuării 
recepţiei la terminarea lucrărilor, până la recepţia finală. 
 
16.2. –  În perioada de garanţie, executantul are obligaţia de a remedia toate viciile de 
execuţie, pe cheltuiala acestuia. Termenul de remediere este de 3 (trei) zile calendaristice 
de la primirea sesizării scrise din partea achizitorului.  
 
16.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 16.2 , 
achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. 
Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau 
reţinute din sumele cuvenite acestuia. 
 
17. Modalităţi de plată 
17.1 – (1) Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 45 zile 
de la înregistrarea facturii la registratura Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare, 
condiţionat de acceptarea situaţiilor de lucrări şi servicii. Pentru lucrările executate se vor 
intocmi procese-verbale de recepţie. 
            (2) Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări, 
întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. 
 
17.2 -  Situaţiile de lucrări se confirmă de achizitor în termen de 5 zile da la data 
depunerii lor.  
 
17.3 -  Pentru lucrările ce fac obiectul prezentului contract nu se vor acorda avansuri 
executantului. 
 
17.4 - Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală 
nu va fi semnat de comisia de recepţie. Recepţia finală va fi efectuată conform 
prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie, conform prevederilor art. 16.1; 
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17.5. – Facturile aferente executării lucrărilor, inclusiv a prestării serviciilor, se vor emite 
către şi pentru Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare. 
  
18. Ajustarea  preţului contractului 
18.1 - Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele din 
oferta financiară.  
 
18.2  - Preţul contractului nu se actualizează. 
 
19. Asigurări  
19.1 - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o 
asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrările executate, 
utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi 
reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările precum şi 
daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice. 
 
19.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii 
plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau 
prejudiciu rezultând din vina persoanei achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor 
acestora. 
 
20. Subcontractanţi 
20.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în 
aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 
 
20.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate 
contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. 
           (2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi 
contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract. 
 
20.3 -(1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care 
îndeplineşte contractul. 
           (2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care 
îşi îndeplineşte partea sa din contract. 
           (3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă 
aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract. 
 
20.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a 
îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul 
contractului şi va fi notificată achizitorului.  
 
21. Cesiunea 
21.1 - Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate 
prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 
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21.2 - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau 
orice alte obligaţii asumate prin contract.  
 
22. Forţa majoră 
22.1 -  Forţa majora este constatată de o autoritate competentă. 
 
22.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
22.3 - îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, 
dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
 
22.4 - Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 
părti, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la 
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
 
22.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare 
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 
23. Soluţionarea litigiilor 
23.1 - Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în 
cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 
 
23.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi 
executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate 
solicita ca disputa să se soluţioneze pe cale contencioasă.  
 
23.3 – Fiind un contract administrativ, competenţa de soluţionare a litigiilor născute în 
legătură cu încheierea, modificarea, interpretarea, executarea şi încetarea acestor 
contracte revine în exclusivitate instanţelor de contencios administrativ, incidente fiind 
prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
24. Limba care guvernează contractul 
24.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
25. Comunicari 
25.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie să fie transmisă în scris. 
            (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în 
momentul primirii. 
 
25.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail 
cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
 



 11 

26. Legea aplicabilă contractului 
26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
 

Părţile au înţeles să încheie azi_________ prezentul contract în 5 (cinci) 
exemplare originale,  din care 1(unul) pentru executant şi  4 (patru)  pentru  achizitor.     
 
 
                                      Achizitori,                                                     Executant, 
 
 JUDEŢUL SATU MARE              Spital Judetean                    _________________ 
                                                de Urgen ţă Satu Mare  
                            
        PREŞEDINTE,                             MANAGER,  
 Csehi Árpád Szabolcs      ______________________   

 
   
 Secretar al Judeţului, 
 cons.jr. Cornelia Bota 
 
 
 
                 Vizat CFP,         
ec. Ana Erica  Schvarczkopf                 
    
 
        
Director Executiv Direcţia Tehnică, 
             ing. Şereş Ioan 
 
 

             Vizat juridic,                                                   
cons. jr. Bota Alexandru Mihai 
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                                                            Anexa nr. 1 
                                         la Contractul  de lucrări nr. _______/______ 
 
 
 

GRAFIC DE PLĂŢI  
pentru obiectivul 

“ Reabilitare si extindere Spital Judetean de Urgenţă Satu Mare (Reparaţii capitale Unitate de primiri urgenţe RK – UPU) 
 
 

1. Valoarea lucrării  : ……………………  inclusiv TVA  ; 
2. Plăţile se vor efectua în termen de 45 de zile de la înregistrarea facturii la Registratura Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare, 

condiţionat de acceptarea situaţiilor de lucr ări şi servicii. Pentru lucrările executate se vor intocmi Procese verbale de recepţie. 
3. Pentru lucrările executate, inclusiv serviciile prestate, plăţile datorate de către achizitor prestatorului vor fi cele declarate în ofertă. 

 
 
 
 
 
                   PREŞEDINTE – Consiliul Jude ţean Satu Mare  

                                           EXECUTANT,                                                                      MANAGER - Spital Judetean de U rgen ţă Satu Mare
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