CONTRACT DE EXECUTIE INSTALATIE UTILIZARE
Nr.
CAP. I PARTILE CONTRACTANTE
1. S.C TEHNOLOGICA RADION S.R.L – in insolventa, cu sediul in str. Dambovitei nr. 59, sector 6,
Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40 / 13360/ 1993, cod fiscal RO 4022079, avand cont nr.
RO28BRDE410SV21410064100 deschis la BRD-GSG sucursala Militari, reprezentata prin Administrator
Special ……………………… , denumita in continuare Antreprenor, unitatea de executie sau operator
agrementat,
si
2.
, avand buletinul/cartea de identitate
seria ……….., nr ……………,
eliberat/eliberata la data de …………….., de ………………….., cod numeric personal ……………………..,
domiciliat in localitatea ………………………, strada …………………….., nr………………. , judetul
………………..cod postal _________, telefon ___________________, persoana fizica, in calitate de Beneficiar,
denumite in continuare Partile au convenit incheierea prezentului CONTRACT DE EXECUTIE INSTALATIE
UTILIZARE.

DEFINITIE
1. Contractul cadru reprezinta contractul tip in care sunt incluse activitatile de relevare, proiectare, executie,
receptie si punere in functiune a unei instalatii de utilizare cu 2 (doua) aparate de utilizare (focuri) si 15m de
conducte , montate aerian (din otel), cu diametre ≤1'' masurati de la aparatul de utilizare (focul) cu debitul cel mai mic
si/sau cel mai indepartat, inspre firida (post reglare masurare) . Valoarea contractului cadru este de ……………… lei cu
TVA in care este inclus pretul unei electrovalve si a unui senzor de gaze.

CAP. II OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.2. S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L. se obliga sa execute urmatoarele lucrari, in conformitate cu
prevederile legale in vigoare (Normativele pentru proiectarea si executia sistemelor de alimentare cu gaze
naturale):
- Relevare, proiectare si avizare instalatie de utilizare
- Executie instalatie de utilizare
- Probe si receptie instalatie de utilizare
la imobilul din judetul
, localitatea
, strada
, nr
. Beneficiarul este proprietar /
chirias al imobilului conform actului de proprietate / inchiriere nr
si are acordul proprietarului /
concedentului / promitentului cumparator actul nr...................................................................... atasat prezenei.
Art.3 Materialele si operatiunile efectuate de Antreprenor pentru executarea instalatiei sunt prezentante in
Anexa 1.
CAP. III VALOAREA LUCRARILOR
Art.4. La finalizarea lucrarilor se va incheia intre parţi un proces verbal privind cantitatile de lucrari executate,
conform formularului PV2, in care sunt cuprinsi si cei 15m din contractul cadru. Daca cantitatile cuprinse in
PV2 depasesc cantitatile cuprinse in Anexa1, diferenta va fi platita de beneficiar la aceleasi valori unitare cu
care s-a intocmit calculul Anexei 1.
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Art.5. Valoarea totala a lucrarii este de
lei si este compusa din compusa din valoarea
contractului cadru (………. lei) + valoarea data de diferentele de lungimi/diametre calculate conform Anexei 1
ce constituie parte integranta din prezentul contract.
Art.6. Contravaloarea lucrarilor se va achita in termen de 5 zile calendaristice de la emiterea facturii/facturilor.
Suma totala a contractului se va factura integral, sau partial conform esalonarilor si valorilor anexei 2, ce
constituie parte integranta a prezentului contract. Valoarea contractului cu plata in rate se majoreaza cu 2% din
valoarea ramasa neachitata.
In caz de neachitare in termen a facturilor emise, antreprenorul isi rezerva dreptul de a rezilia contractul,
aplicandu-se prevederile cap.IX art.19 si art.21.
Contravaloarea lucrarilor se va efectua prin urmatoarele modalitati de plata: numerar la casieria
Antreprenorului din Localitatea sau prin transfer bancar la unul din conturile indicate pe factura.
CAP. IV DURATA LUCRARILOR
Art.7. Termenul de executie a lucrarilor este 60 de zile de la data achitarii avansului de catre Beneficiar.
In conditiile in care lucrarile suplimentare conduc in mod rezonabil la prelungirea termenului initial al
lucrarilor, termenul final de realizare a acestora se va prelungi in mod corespunzator.
In cazul in care Beneficiarul doreste incetarea contractului, acesta are obligatia de a trimite
Antreprenorului o notificare de incetare a contractului cu 30 de zile inainte de finalizarea lucrarilor.
In aceasta situatie, Antreprenorul are dreptul de a solicita Beneficiarului valoarea lucrarilor deja
efectuate, determinata pe baza unui situatii de lucrari.
CAP. V RECEPTIA LUCRARII
Art.8. Antreprenorul va preda Beneficiarului situatia de plati finala, din care rezulta valoarea lucrarilor
executate.
Receptia tehnica a lucrarilor se va face conform normativelor in vigoare prin incheierea unui proces
verbal de receptie tehnica, semnat de Beneficiar, Antreprenor si de reprezentantul Operatorului sistemului de
distributie.
CAP. VI OBLIGATIILE ANTREPRENORULUI
Art.9. Antreprenorul are urmatoarele obligatii:
Sa execute lucrarile la nivelul de calitate corespunzatoar, cerintelor proiectului, standardelor si
prescriptiilor tehnice in vigoare;
Sa respecte normele de tehnica securitatii muncii;
Sa se incadreze in graficul de derulare a lucrarii si in termenul stabilit de comun acord ;
Sa garanteze lucrarile executate timp de 12 luni ;
Sa remedieze in termen de 3 zile de la data notificarii scrise a Beneficiarului defectiunile instalatiei de
utilizare constatate in cadrul termenului de garantie.
Art.10. Antreprenorul va asigura personal asistenta tehnica la punerea in functiune a instalatiilor executate.
Punerea in functiune se va realiza numai in cazul in care aparatele de consum sunt in stare buna de functionare
si respecta conditiile tehnice conform normativelor in vigoare.
CAP. VII OBLIGATIILE BENEFICIARULUI
Art.11 Beneficiarul are urmatoarele obligatii:
a) sa prezinte la data incheierii contractului copie dupa cartea de identitate , schita amplasamentului si dupa
actul de proprietate;
b) sa asigure amplasamentul si frontul de lucru, necesar executarii obiectului contractului ;
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c) sa achite valoarea contractului, conform prevederilor contractuale de la art.4 si art. 6 din prezentul
contract;
d) sa notifice in termen de 24 ore orice modificare a datelor de contact – numarul telefonului fix sau mobil,
mentionate la cap. I, astfel incat sa permita Antreprenorului sa poata tina legatura permanenta cu acesta.
In caz contrar, Antreprenorul isi declina orice responsabilitate legata de intarzierile/prejudiciile cauzate
de necomunicarea sau comunicarea tardiva a datelor de contact modificate ale Beneficiarului.
e) sa se prezinte pentru receptia lucrarii la solicitarea antreprenorului si sa semneze procesul verbal de
receptie tehnica.
CAP. VIII CLAUZE SPECIALE
Art.12 Antreprenorul va asigura pe toata durata executiei supravegherea tehnica a tuturor lucrarilor, precum si
asistenta tehnica la punerea in functiune a instalatiilor executate.
Art.13. In momentul efectuarii releveului de catre proiectant, Beneficiarul va semna un proces verbal de
constatare in care sunt prevazute aparatele de utilizare solicitate si debitul fiecaruia. Lucrarea solicitata de
beneficiar, odata stabilita si proiectata, nu poate fi modificata fara avizul SC TEHNOLOGICA RADION
S.R.L.
Art.14. In cazul constatarii unor conditii improprii pentru executarea lucrarilor, care contravin Normativului de
gaze naturale si legislatiei in vigoare, Antreprenorul va notifica Beneficiarului conditiile care nu sunt indeplinite
si va impune acestuia un termen pentru remedierea acestora.
Daca Beneficiarul refuza sa confirme si nu creeaza conditii adecvate pentru realizarea lucrarilor in termenul
stabilit, respectiv acesta refuza sa remedieze conditiile de realizare, prezentul contract se considera rezolutionat
fara punerea in intarziere si fara interventia instantei judecatoresti.
Daca pana la data rezolutionata s-au efectuat lucrari, Antreprenorul are dreptul de a solicita
Beneficiarului valoarea lucrarilor deja efectuate, determinata pe baza unui situatii de lucrari finale.
Art. 15. Contractele de executie, Procesul Verbal de receptie si toate documentele care atesta executia lucrarii
vor fi semnate obligatoriu de persoana care solicita lucrarea (Beneficiar).
Art.16 Refuzul nejustificat de semnare a Procesului Verbal de receptie sau a celorlalte documente care atesta
executia lucrarii poate determina Antreprenorul sa denunte unilateral contractul si de a solicita dauneinterese.Cheltuielile efectuate de Antreprenor vor fi suportate de Beneficiar in totalitate precum si plata de
daune-interese.
Art. 17. Termenul de executie a lucrarilor poate fi modificat numai cu acordul Partilor. Termenul de executie a
lucrarilor se prelungeste automat, fara a fi nevoie de acordul Beneficiarului, in urmatoarele situatii:
a) Beneficiarul nu preda la timp amplasamentul si frontul de lucru;
b) Beneficiarul nu comunica sau comunica tardiv modificarea datelor de contact;
c)
A intervenit necesitatea remedierii conditiilor pentru realizarea lucrarilor, in conformitate cu
prevederile Normativulelor de gaze naturale si legislatiei in vigoare.
CAP. IX RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art.18. Pentru neexecutarea obligatiilor asumate prin contract, sau executarea necorespunzatoare a acestor
obligatii, partea in culpa datoreaza celeilalte Parti, penalitatile si despagubirile prevazute de legislatia in
vigoare.
Art.19 Beneficiarul recunoaste ca solicitarea sa privind executia instalatiei de utilizare constituie o comanda
ferma si in consecinta, in cazul rezilierii contractului din culpa Beneficiarului, toate sumele achitate de catre
acesta cu orice titlu (avans, plata partiala) sunt retinute de catre Antreprenor, cu titlu de daune interese
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Art.20. Antreprenorul va plati pentru nerealizarea lucrarilor in termen, penalitati de 0,1% pe zi de intarziere din
valoarea totala a contractului.
Art.21 Beneficiarul va plati penalitati de 0,1% pe zi pentru plata cu intarziere din valoarea neachitata.
CAP. X FORTA MAJORA
Art.22. Niciuna din Parti nu raspunde de neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a lucarii daca aceasta
se datoreaza fortei majore, invocata in conditiile legii.
Art.23. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte Parti, in termen de 3 zile, producerea
evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
CAP. XI LITIGII
Art.24.(1) Partile convin ca toate neîntelegerile privind executarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila.
(2) In caz contrar, litigiile vor fi depuse spre solutionare instantelor judecatoresti competente.
CAP. XII NOTIFICARIELE INTRE PARTI
Art.25.
In accepţiunea Părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este
valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la urmatoarele adrese de mai sus
În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, aceasta va fi transmisă, prin scrisoare recomandată,
cu confirmare de primire.
Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost
expediată.
Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin
intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.
Art.26 Orice modificare a clauzelor prezentului contract se va face prin acte aditionale semnate de ambele parti
Prezentul contract a fost incheiat azi
in trei exemplare.

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L-in insolventta
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