
CONTRACT DE LUCRARI 
(CLAUZE SPECIFICE) 

 

Nr. ________/___.___.2022 
 
PARTI CONTRACTANTE: 
NOVA POWER & GAS S.R.L., cu sediul social in Cluj-Napoca, str. Calea Turzii, nr. 217, jud. Cluj, 
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J12/4872/2007, CIF RO 18680651, avand 
contul nr. RO02BTRL01301202H24402XX, deschis la Banca Transilvania, Sucursala Cluj, legal 
reprezentata prin doamna Samar IONIȚĂ, avand functia de Director General in calitate de 
Beneficiar, pe de o parte 
și 
___________________, cu sediul social in Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 217, judetul Cluj, tel: 
____________, fax: ____________, email: ________________, inregistrata la Oficiul 
Registrului Comertului sub nr. J___/____/_____, CIF RO ________, avand contul nr. 
RO___________________, deschis la Banca ______________, reprezentata prin 
______________________, avand functia de ____________________, in calitate de 
Executant, pe de altă parte 
 

Au convenit încheierea prezentului Contract cu respectarea următoarelor clauze: 
 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 
1.1. Obiectul contractului il reprezinta Înființarea sistemului de distribuție a gazelor 

naturale în comuna Lunca, cu satele aparținătoare Lunca, Hotărel, Seghiște, Șuștiu și 
Sîrbești, jud. Bihor - rețele de distribuție a gazelor naturale în Etapa 
I/2022 (cca. 15 km), respectiv - rețele de distribuție a gazelor 
naturale în Etapa II/2023 (cca. 16,396 km);  rețele de distribuție  în 
lungime totală de 31,396 km; lucrari sunt mentionate in tabelul nr. 1, in perioada 
convenita, la calitatea si preturile convenite, in conformitate cu obligatiile asumate 
prin ofertă și prin prezentul contract. 

Tabelul nr. 1 

Nr. 
Crt. Județul Comuna 

Localitate 
aparținătoare 

Conducte 
Număr SRS 

(Q=360 mc/h) 
OL PE  

Ø  
(inch) 

Lungime  
(km) 

Dn  
(mm) 

Lungime  
(km) 

 

 
1 Bihor Lunca Hotărel 60,3 0,007 63 1,900 0  

    200 0,710  

Total - sat Hotărel   0,007   2,610 0  
 

Bihor Lunca Lunca 60,3 1,426 63 5,320 1  

114 0,040 90 0,037  

    110 2,902  

     160 1,090  
 

Total - sat Lunca   1,466   9,349 1  

3 Bihor Lunca Seghiște 60,3 0,030 63 3,696 0  

  
  

90 0,000  
 110 1,114  

Total - sat Seghiște   0,030   6,176 0  

4  Bihor  Lunca  Sîrbești  60,3 0,016 63 3,083 0   



 
1.2. Pentru evitarea oricarui dubiu, dreptul de proprietate asupra lucrarilor executate 

in baza prezentului contract, precum si rapoartele, analizele, documentele si orice 
alte documente care se refera la acestea, se transfera de drept in proprietatea 
exclusiva a Beneficiarului in momentul livrarii lor catre Beneficiar in conditiile si la 
standardele reglementate in prezentul contract. 

2. CONDIȚII COMERCIALE 
2.1. Prețul 

2.1.1. Pretul lucrarilor executate este cel specificat in prezentul contract, in 
tabelul de la art. 1.1. 

2.1.2. Preturile sunt fixe si ferme pe parcursul derularii contractului. 
2.2. Valoarea Contractului este de ___________,__ lei, fara TVA. 

Executantul nu poate pretinde de la Beneficiar achitarea valorii contractului sau 
plata de prejudicii, indiferent de cuantumul diferentei dintre valoarea contractului 
si valoarea lucrarilor efectiv decontate pe baza pretului convenit la art. 2.2.1. 

2.3. Plata 
2.3.1. Termenul general de plata este de 30 de zile calendaristice.  
2.3.2. Termenul de plată se calculează întotdeauna de la ultimul eveniment în 

ordine cronologică: 
i. Semnarea situațiilor de lucrări; 
ii. Recepția lucrării; 
iii. Înregistrarea facturii corecte. 

2.4. Garanția lucrărilor. 
2.4.1. Executantul are obligatia de a garanta ca lucrarile sunt corect executate 

si in conformitate cu obligatiile asumate in prezentul contract. 
2.4.2. Perioada de garantie incepe cu data receptiei la finalizarea lucrarilor si va 

fi de ___ luni calendaristice. 
2.4.3. Beneficiarul are dreptul de a notifica imediat Executantul, in scris, orice 

plangere sau reclamatie ce apare in conformitate cu aceasta garantie. La 
primirea unei astfel de notificari, Executantul are obligatia de a remedia 
defectiunea in maximum 48 ore calendaristice de la data primirii notificarii 
de la Beneficiar, fara costuri suplimentare pentru Beneficiar. 

3. DURATA CONTRACTULUI ȘI TERMENUL DE EXECUȚIE 
3.1. Prezentul Contract intra în vigoare la data semnarii lui de catre ultima parte şi este 

valabil până la data de 01.09.2023 când trebuie finalizate și recepționate lucrările 
aferente Etapei nr. II/2023. 

3.2. Executantul se obliga sa execute lucrarile contractate (mentionate in tabelul de 
la art. 1.1) in termenele mentionate în graficul de execuție propus în oferta 
înregistrată sub nr. _____/___.___._____. 

    
90 0,000  

110 1,114  
 

Total - sat Sîrbești   0,016   4,197 0  

5 Bihor Lunca Șuștiu 60,3 0,067 63 3,409 0   

  
  

90 0,000  
 110 4,069  

 
Total - sat Șuștiu   0,067   7,478 0  

TOTAL comuna LUNCA  OL = 1,586 km PE = 29,810 km 1  
 



Perioadele dintre datele propuse de către Executant pentru desfăşurarea 
operaţiunilor comune cu Nova Power & Gas (recepţia tehnică, recepţia la 
terminarea lucrărilor, punerea în funcţiune, etc.) şi datele la care aceste acţiuni se 
desfăşoară, nu se consideră perioade contractuale. 
Prelungirea duratei prezentului contract poate fi realizată cu acordul părţilor. 

4. SUBCONTRACTAREA și MODIFICAREA CONTRACTULUI 
4.1.  Subcontractarea 

4.1.1 Executantul poate incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in 
aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu Beneficiarul, cu acordul 
Beneficiarului. 
4.1.2 (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate 
contractele incheiate cu subcontractantii desemnati. 
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si 
contractele incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract. 
4.1.3 (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de Beneficiar de modul in 
care indeplineste contractul, inclusiv în ceea ce privește respectarea de către 
subcontractanți a termenelor precizate la Capitolul 3 din prezentul contract. 
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Executant de modul 
in care isi indeplineste partea sa din contract. 
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, 
daca acestia nu isi indeplinesc partea lor din contract. 
4.1.4 Executantul poate inlocui oricare subcontractant numai cu acceptul 
Beneficiarului, fara ca aceasta sa conduca la modificarea conditiilor esentiale ale 
prezentului contract. 

4.2 Modificarea Contractului 
4.2.1 Prezentul contract poate fi modificat prin acordul de vointa al ambelor 
parti, in baza unui act aditional semnat in acest sens de Beneficiar si de Executant. 

5. ANEXELE CONTRACTULUI 
5.1. Anexele contractului sunt: 

Anexa 1-  Clauzele generale; 
Anexa 2 - Caietul de sarcini nr. ________/___.___.______;  
Anexa 3 - Oferta finala a Executantului, nr. ________/___.___.______; 
Anexa 4 – Clauze privind protectia datelor cu caracter personal; 
Anexa 5 – Conventie privind organizarea activităților de securitate si sănătate in 
munca, situații de urgenta si protecția mediului. 

5.2. Anexele contractului fac parte integranta din acesta si au aceeasi forta juridica 
intre parti precum Contractul. Pentru evitarea oricarei neintelegeri, in caz de 
contradictie intre prevederile anexelor si prevederile acestui contract vor prevala 
prevederile contractului. 
 

6. PREVEDERI FINALE 
6.1 În eventualitatea apariției unor contradictii între prevederile contractului și cele 
ale Anexei 1 – Clauze generale, prevederile contractului vor prevala. 

 
BENEFICIAR, EXECUTANT 
Nova Power & Gas S.R.L. ______________________ 
Director General, Funcția:__________________, 
Samar IONIȚĂ Nume/prenume: __________________ 

 


