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Aprobat de: 
 

Primar/Reprezentant legal 
 FODOR VASILE 

Data aprobarii:   
 

PARTEA I 
CONTRACT 

 
Privind:  Execuție de lucrări  pentru obiectivul de investitii: „ÎNFIINȚARE CASĂ DE CEREMONII 

FUNERARE ÎN LOC. SOMEȘ GURUSLĂU, COM. NĂPRADEA, JUDEȚUL SĂLAJ” 
  
 
 

Nr. [numărul Contractului] din data [zz/ll/aaaa] 
 
 
Prezentul Contract de achiziție publică de lucrări, (denumit în continuare „Contract”), s-a încheiat având în 
vedere prevederile din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (denumită în continuare “Legea nr. 
98/2016”) precum și orice alte prevederi legale emise în aplicarea acesteia 
încheiat în data de [zz/ll/aaaa], 
 
între: 
COMUNA NĂPRADEA cu sediul administrativ în localitatea str. Principală, nr. 23, loc.  Năpradea, jud. Sălaj, 
telefon 0260-646175, cod fiscal 4495042, cont nr. RO56TREZ5645006XXX000748, deschis la Trezoreria Jibou, 
reprezentată prin dl. Fodor Vasile, funcţia Responsabil legal de proiect/Primar, în calitate de și denumită în 
continuare „Achizitor”, pe de o parte 
și 
[Contractantul], cu sediul în: [adresa], telefon: [număr telefon], fax: [număr fax], e-mail: [adresă 
electronică], număr de înmatriculare [număr de înmatriculare], cod de înregistrare fiscală [cod de 
înregistrare fiscală], cont IBAN nr. [cont bancar], deschis la [ Trezoreria .....] reprezentată prin [numele 
și prenumele reprezentantului/reprezentanților legal(i) al/ai Contractantului], [funcția(iile) 
reprezentantului/reprezentanților legal(i) al/ai Contractantului], în calitate de și denumită în continuare 
„Contractant”, pe de altă parte, 
denumite, în continuare, împreună, "Părțile" și care, 
 
având în vedere: 
 
1. OFERTA 
1.1. Contractantul a examinat Documentația de Atribuire pentru execuția de Lucrări și se oferă să execute 

Lucrările, conform prevederilor prezentului Contract. 
1.2. Contractantul, prin semnătura de mai jos, se obligă să realizeze Lucrările de execuție precizate la Art. I 

– Obiectul Contractului la Prețul ofertat. 
și 
2. ACCEPTAREA 
2.1. Autoritatea Contractantă, prin Raportul Procedurii nr. [numărul raportului procedurii – identificat prin 

numărul anunțului de participare din SEAP] din data de [zz/ll/aaaa], a declarat câștigătoare Oferta 
Contractantului, în cadrul procedurii de atribuire a contractului privind execuția de Lucrări. 

2.2. Autoritatea Contractantă, prin semnarea Contractului, este de acord cu faptul că, pentru execuția 
Lucrărilor de către Contractant, va plăti Contractantului Prețul Lucrărilor, astfel cum este stabilit la Art. 
II – Prețul Contractului și în conformitate cu prevederile Contractului, 

 
au convenit încheierea prezentului Contract, astfel: 
Art. I Obiectul Contractului 



ROMÂNIA 

 

J U D E Ţ U L  S Ă L A J 
C O M U N A  N Ă P R A D E A  

loc. Năpradea, nr. 23, Comuna Năpradea, Judeţul Sălaj 
tel/fax: 0260.646.175, email: primarianăpradea@yahoo.com 

 

  
Pagina 2 din 3 

Obiectul prezentului Contract îl reprezintă achiziția publică pentru : Execuție de lucrări  pentru 
obiectivele de investitii: „ÎNFIINȚARE CASĂ DE CEREMONII FUNERARE ÎN LOC. SOMEȘ GURUSLĂU, 
COM. NĂPRADEA, JUDEȚUL SĂLAJ” denumite în continuare Lucrări, pe care Contractantul se obligă 
să le  execute  în conformitate cu prevederile din prezentul Contract, cu dispozițiile legale, 
aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare și conform cerințelor din 
Caietul de Sarcini precum și a celorlalte anexe ale Contractului. 

 
Art. II Prețul Contractului 

II.1. Achizitorul se obligă să plătească Contractantului Prețul total convenit prin prezentul 
Contract pentru execuția de  Execuție de lucrări  pentru obiectivul de investitii:  

„ÎNFIINȚARE CASĂ DE CEREMONII FUNERARE ÎN LOC. SOMEȘ GURUSLĂU, COM. NĂPRADEA, 
JUDEȚUL SĂLAJ”, în sumă de [valoarea în cifre] [moneda] ([valoarea în litere][moneda]), la care 
se adaugă TVA în valoare de [valoarea în cifre] [moneda] ([valoarea în litere][moneda]), conform 
prevederilor legale. 

II.2. Prețul Contractului este ferm, în condițiile prevăzute în documentația de atribuire. 
 
Art. III Durata Contractului 

Durata de valabilitate prezentului Contract începe de la data intrării în vigoare a prezentului 
Contract, respectiv de la data semnatii Contractului de catre Părți  până la data deblocării restului 
de garanției de bună execuție, după efectuarea recepției finale ca urmare a expirarii perioadei de 
garanție de bună execuție. 
Durata de valabilitate a contractului este distinctă de Durata de execuție a lucrărilor (durata de 
execuţie a lucrărilor este, alături de alte elemente precum perioada de garanţie acordată 
lucrărilor, parte a duratei de valabilitate a contractului).     
 

Art. IV Documentele Contractului 
IV.1. Contractul este format din prezentul formular de Contract, Secțiunea ”Condiții Generale” și 

Secțiunea ”Condiții Specifice”. Documentele prezentului Contract, inclusiv Secțiunea ”Condiții 
Generale” și Secțiunea ”Condiții Specifice” precum și celelalte anexe, după caz, în ordinea 
importanței lor și parte integrantă din acesta, sunt următoarele documente, inclusiv toate 
răspunsurile la solicitările de clarificări cu privire la acestea, dacă este cazul: 
- Anexa 1 - Caietul de Sarcini, inclusiv anexele acestuia enumerate in Caietul de sarcini, 
- Anexa 2 - Propunerea Tehnică, 
- Anexa 3 - Propunerea Financiară, 
- Anexa 4 – Dovada constituirii garantiei de buna executie, 
- Anexa 5: Grafic general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) 
- Alte anexe (daca va fi cazul): acord de asociere, Contracte cu subcontractanți și anexele 

acestora, angajamente de susținere de terță parte, etc. 
IV.2. În caz de ambiguitate sau discrepanțe ale Documentelor Contractului, Achizitorul trebuie să emită 

toate clarificările/dispozițiile/ordinele/instrucțiunile necesare, după caz. 
 
Art. V Contractantul declară expres că a citit cuprinsul clauzelor care dau dreptul Achizitorului de a 

denunta unilateral contractul și de a obține despagubiri, corecții și daune - interese, de a rezilia 
Contractul,  de a suspenda executarea Contractului și cele pe baza cărora se realizează evaluarea 
performanței în cadrul Contractului și declară, în mod expres, că a înțeles pe deplin conținutul 
acestora precum și efectele lor juridice. 

 
Prezentul Contract reprezintă voința liberă a Părților, exprimată în condițiile Legii nr.98/2016, și se 

semnează de către acestea astfel cum au fost agreate clauzele Contractului și întinderea obligațiilor 
asumate, orice alte înțelegeri anterioare, scrise sau verbale, fiind lipsite de valoare juridică. 
 

Drept pentru care, ca urmare a declarării câștigătoare a Ofertei Contractantului, în cadrul 
procedurii de atribuire a Contractului de achiziție publică de lucrări, ca urmare a Anunțului de participare 
nr. [nr. de înregistrare al anunțului de participare], din data de [zz/ll/aaaa], publicat pe portalul 
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www.e-licitatie.ro, Părțile au încheiat prezentul Contract azi, [data încheierii Contractului], în 
[localitatea], în [număr exemplare în cifre]([număr exemplare în litere]) exemplare. 
 
Pentru Achizitor, Pentru Contractant, 

COMUNA NAPRADEA [Contractantul] 

 FODOR VASILE [numele și prenumele reprezentantului legal 
al Contractantului] 

Primar [funcția reprezentantului legal al 
Contractantului] 

[semnătura] [semnătura reprezentantului legal al 
Contractantului] 

Data: [zz/ll/aaaa] Data: [zz/ll/aaaa] 

 
 

http://www.e-licitatie.ro/
http://www.e-licitatie.ro/
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