
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea prelungirii termenului de execuţie a contractului de lucrări 

nr. 165776/20.08.2018, aferent implementării obiectivului de investiţii 
E xtinderea proiectului «Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Sectorul 3»”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 

pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleşilor locali,

Având în vedere:
-  Referatul de aprobare nr.350605/CP/13.05.2020 al Primarului Sectorului 3;
-  Raportul de specialitate nr.349584/12.05.2020 al Serviciului Politici, Programe şi Gestionarea 

Relaţiilor cu Comunitatea;
-  Adresa nr.349586/12.05.2020 a Serviciului Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu 

Comunitatea;
In conformitate cu prevederile:

- Art. 31 alin. (1) din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare;
Art.23, pct. 23.3 din Contractul de lucrări nr. 165776/20.08.2018 încheiat cu societatea Internet şi 
Tehnologie S3 SRL, al cărui model a fost aprobat prin Anexa nr. 1 laHCLS3 nr. 299/17.07.2018; 
HCLS3 nr.343/07.08.2018 privind atribuirea contractului având ca obiect „Lucrări de construcţii şi 
montaj, inclusiv livrarea de produse şi prestarea de servicii de proiectare şi servicii tehnice aferente 
implementării obiectivului de investiţii “Extinderea proiectului Creşterea siguranţei şi prevenirea 
criminalităţii în Sectorul 3 ”

Luând în considerare:
i- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;

Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea 
drepturilor cetăţenilor;
în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (4) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.l. Se aprobă prelungirea cu 16 luni a termenului de execuţie a contractului de lucrări nr. 
165776/20.08.2018 încheiat cu societatea Internet şi Tehnologie S3 SRL, aferenf'obiectivului de investiţii 
E xtinderea proiectului «Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Sectorul 3»”, dar nu mai târziu 
de data de 31.12.2021 şi cu drept de finalizare în avans.

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti să semneze actul adiţional, 
iar Serviciului Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea să gestioneze derularea, 
monitorizarea şi implementarea contractului. /  /

Art.3. Primarul Sectorului 3 prin Serviciului Politici, Progri 
Comunitatea, şi societatea Internet şi Tehnologie S3 SRL vor lua mi 
prevederilor prezentei hotărâri.

Gestionarea Relaţiilor cu 
de ducere la îndeplinire a
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Calea Dudeştî nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti

REFERAT DE APROBARE

SECTOR 3

CABINET PRIMAR
r . ş & e e y

al proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de execuţie 
a contractului de lucrări nr. 165776/20.08.2018, 
aferent implementării obiectivului de investiţii 

„ Extinderea proiectului «Creşterea siguranţei ş i prevenirea crim inalităţii în Sectorul 3»"

Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti asigură implementarea proiectului „Extinderea 
proiectului«Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Sectorul 3»H, în vederea unei 
supravegheri optime a spaţiilor publice şi a zonelor vulnerabile, cu grad crescut de 
infracţionalitate, cu ajutorul unui număr de 1098 de camere de supraveghere video.

Astfel, prin Hotărârea nr. 299/17.07.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat 
modelul de contract şi caietul de sarcini în vederea atribuirii contractului având ca obiect 
"Lucrări de construcţii şi montaj, inclusiv livrarea de produse şi prestarea de servicii de 
proiectare şi servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiţii „Extinderea 
proiectului «Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Sectorul 3»", iar prin 
Hotărârea nr. 343/07.08.2018 acest contract a fost atribuit societăţii Internet şi Tehnologie 
S3 SRL, fiind semnat contractul nr. 165776/20.08.2018 al cărui termen de execuţie este până 
la data de 23.08.2020.

Având în vedere:
- situaţia creată de instituirea stării de urgenţă medicală în pandemia COVID-19, care 

a indus imposibilitatea de a accesa locaţii (asociaţii de proprietari) pentru 
culegerea de date necesare în proiectare, dar şi pentru a executa lucrările deja 
proiectate, fapt care a generat suspendarea execuţiei contractului începând cu 
data 16 martie 2020.

- acţiunile greoaie şi deficitare în realizarea într-un timp bine stabilit şi respectat 
pentru eliberarea avizelor EIMEL, urmate de instalarea şi punerea în funcţiune a 
contoarelor electrice în locaţiile pentru care s-au obţinut aceste avize,

- situaţiile ce duc la întârzieri în obţinerea de acorduri de amplasament şi/ sau de 
traversare, iar în unele cazuri şi la renunţări, cauzate de asociaţiile de proprietari,

conform art.23, pct.23.3 din Contractul de lucrări nr. 165776/20.08.2018 prin care 
"părţile au dreptul de a prelungi durata prezentului contract, prin act adiţional, pentru 
motive ce ţin de întârzieri în obţinerea avizelor/autorizaţiilor necesare implementării 
proiectului, motive ce vor f i comunicate în scris", prin adresa nr.345424/06.05.2020, s-a 
solicitat societăţii Internet şi Tehnologie S3 SRL prezentarea graficului de execuţie al 
lucrărilor rămase a fi efectuate, precum şi disponibilitatea finalizării lucrărilor.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul 
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în 
Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

http://www.prin1arie3.ro
mailto:cablnctpnmar@primariej.ro
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Urmare acesteia, societatea a propus prin adresa nr. 1220/07.05.2020, aprobarea 
unui nou grafic de execuţie pentru lucrările rămase a fi executate şi, în consecinţă, 
prelungirea perioadei de execuţie până la 31.12.2021, cu posibilitatea finalizării în avans.

Având în vedere cele prezentate şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
349584/12.05.2020 al Serviciului Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea, 
am iniţiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al 
Sectorului 3.
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N r. / .....

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de execuţie a contractului de lucrări 

nr. 165776/20.08.2018, aferent implementării obiectivului de investiţii „Extindereaproiectului 
«Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Sectorul 3»”

Sectorul 3 al M unicipiului B ucureşti asigură im plem entarea obiectivului de investiţie  
„E x tinderea  p ro iectu lu i «C reşterea siguranţei şi p revenirea crim inalităţii în  Sectorul 3 »” , care 
v izează ex tinderea capabilităţii autorităţii locale de a  supraveghea  spaţiile publice şi zonele 
vulnerabile, cu  grad  crescu t de infracţionalitate, cu  aju toru l unu i num ăr de 1098 de cam ere de 
supraveghere video.

în tru câ t p rin  H CLS3 nr. 303/17.07.2018 a  fo st ap robat acordul de prioritizarea a 
întreprinderilor publice având ca  autoritate tu telară  Sectorul 3 al M unicipiului B ucureşti a 
contractelor având ca  obiect execuţia  de lucrări, fu rn izarea de produse sau p restarea  de 
servicii către Sectorul 3 al M unicipiului B ucureşti, contractu l de lucrări aferent ob iectivului 
de investiţii „E x tinderea proiectu lu i «C reşterea siguran ţei şi p revenirea crim inalităţii în  
Sectorul 3 » ” a  fo st atribuit, în  conform itate cu  norm ele procedurale interne nr. 
58497/05.04.2018 şi în  baza  art. 31 d in  L egea nr. 98/2016 p riv ind  achiziţiile publice, cu 
m odificările şi com pletările  ulterioare, societăţii In ternet şi T ehnologie S3 S .R .L  (ITS3).

A cest lucru  a  fost consem nat p rin  HCLS3 nr. 343/07.08.2018, în  consecinţă fiind 
sem nat contractu l de lucrări nr. 165776/20.08.2018 în tre  Sectorul 3 al M unicipiului B ucureşti 
şi In ternet şi T ehnologie S3 S.R.L.

C onform  art. 7, alin. (1) d in  contractu l de lucrări, „E xecu tan tu l se obligă să  realizeze 
obiectul contractu lu i p revăzu t la art. 4 .1 , în  decurs de 24  de luni de la  data em iterii ordinului 
de începere a  contractului. Executantul are drep t de finalizare în  avans”, precum  şi a  ordinului 
de începere al lucrărilor nr. 171537/24.08.2018, perioada  de execuţie este până la  data  de 
23.08.2020.

A vând în  vedere cele prezentate, p recum  şi starea de urgenţă cauzată  de pandem ia  de 
C ovid-19 care a  im pus em iterea ordinului de sistare a l lucrărilo r nr. 308668/17.03.2020, 
Serviciul Politici, Program e şi G estionarea R elaţiilo r cu  C om unitatea a  transm is către ITS3 
adresa nr. 345424/06.05.2020 prin  care s-a so lic ita t p rezen tarea  graficului de execuţie al 
lucrărilor răm ase a fi efectuate. D e asem enea, societăţii In ternet ş i Tehnologie S3 S.R .L  i s-a  
so licitat să  com unice dacă  perioada răm asă până la  fina lizarea  contractului este suficientă 
pentru  finalizarea tu tu ro r lucrărilor.

A stfel, p rin  adresa nr. 1220/ 07.05.2020, ITS3 a  so lic ita t aprobarea unui nou grafic de 
execuţie pen tru  lucrările răm ase a  fi executate şi, în  consecinţă, prelungirea perioadei de 
execuţie până  la 31.12.2021, cu  posib ilitatea finalizării în  avans.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primâria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopulîndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile 
prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
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M otivele invocate de către In ternet şi Tehnologie S3 S.R .L  pen tru  această  solicitaare
sunt:

A cţiun ile greoaie şi deficitare în  rea lizarea  în tr-un tim p bine stab ilit şi respectat pentru  
eliberarea av izelor EN EL, urm ate de instalarea şi punerea în funcţiune a contoarelor 
electrice în locaţiile pentru care s-au  obţinu t aceste avize,

-  S ituaţiile ce duc la  în târzieri în ob ţinerea de acorduri de am plasam ent şi/ sau de 
traversare, ia r în  unele cazuri şi la  renunţări, cauzate de asociaţiile  de proprietari,

-  S ituaţia  creată de instituire a  stării de u rgen ţă  m edicală în  pandem ia C O V ID -19, care a  
indus im posibilitatea de a accesa locaţii (asociaţii de proprietari) pen tru  cu legerea de 
date necesare  în  proiectare, d ar şi pen tru  a  executa lucrările de ja  proiectate, care a 
indus necesitatea suspendării execuţiei contractului începând cu data  16 m artie  2020.

D ate fiind cele prezentate, considerăm  că  se im pune prelungirea term enulu i de execuţie 
a  contractu lu i de lucrări nr. 165776/20.08.2018.

în  consecinţă, pen tru  prelungiriea  term enulu i de execuţie al contractu lu i de lucrări nr. 
165776/20.08.2018 aferen t obiectivului de investiţii „E x tinderea pro iectu lu i «C reşterea 
siguranţei şi prevenirea crim inalităţii în Sectorul 3»” , se im pune ca acest dem ers să  fie supus 
aprobării C onsiliu lu i Local al Sectorului 3.

Expert,
M ihai B oţea
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Nr. 1220/07.05.2020

INTERNET & T E H N O L O G IE  53 
CUI R 0 3 8 1 89005; Nr inreg. Reg. Com. J4Q/15452/2017 

Tel, 0 3 10  69 9  145, Web: offlce@its3.ro, www.its3.ro 
C a le a  Vitan, nr. 242, C I ,  C2, C6, Sect. 3, Bucureşti

RĂSPUNS

Către: Direcţia Strategii şi Programe de Dezvoltare Durabilă, Serviciul Politici, Programe şi 
Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea S3, 

în atentia: domnului Pompiliu loan Wan BUZDUGA, Şef Serviciu

Privind: adresa nr. 345424/ 06.05.2020, referitoare la lucrările aferente contractului nr. 

165776/443/20.08.2018

Ca urmare a adresei dumneavoastră nr. 345424/ 06.05.2020, înregistrată la societatea 
Internet şi Tehnologie S3 SRL cu nr. 1219/07.05.2020, precum şi, având în vedere următoarele 
impedimente obiective:

1. Acţiunile greoaie şi deficitare în realizarea într-un timp bine stabilit şi respectat pentru 
eliberarea avizelor ENEL, urmate de instalarea şi punerea în funcţiune a contoarelor electrice 
în locaţiile pentru care s-au obţinut aceste avize,

2. Situaţiile ce duc fa întârzieri în obţinerea de acorduri de amplasament şi/ sau de traversare, 
iar în unele cazuri şi la renunţări, cauzate de asociaţiile de proprietari,

3. Situaţia creată de instituire a stării de urgenţă medicală în pandemia COVID-19, care a indus 
imposibilitatea de a accesa locaţii (asociaţii de proprietari) pentru culegerea de date 
necesare în proiectare, dar şi pentru a executa lucrările deja proiectate, care a indus 
necesitatea suspendării execuţiei contractului începând cu data 16 martie 2020,

vă propunem un nou grafic de execuţie pentru ce a rămas de executat, cu termen maxim de 
finalizare 31.12.2021, evident cu posibilitatea de finalizare în avans:

Faze de execuţie
Durată
(luni)

Perioadă de desfăşurare
T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14

4 Camere video
Inel 4
Finalizare execuţie inel 4 (inclusiv probe 
tehnologice, pregătire/ instruire personal 
de exploatare/ operare)

3 X

Punere în funcţiune şi acceptanţă execuţie 
inel 4

1 X

Inel 5
Realizare proiect tehnic pentru punerea în 
funcţiune a inelului 5 de camere video, 
inclusiv a infrastructurii de comunicaţie şi 
de instalaţii electrice corespunzătoare

0,5 X
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INTERNET & T E H N O L O G IE  S3  
CUI R 0 3 8 1 89005; Nr Inreg. Reg. Com. J40/15452/2017 

Tel. 0 3 1 0  699 145, Web: office@its3.ro, uriuiu.its3.ro 
C a le a  Vltan, nr. 242, C I ,  C2, C6, Sect. 3, Bucureşti

Faze de execuţie
Durată
(luni)

Perioadă de desfăşurare
T7 T8 T9 TIO T11 T12 T13 T14

Acceptanţă proiect tehnic pentru inelul 5 
de camere video

0,5 X

Predare amplasamente către Executant 
(inclusiv a avizelor/ acordurilor specifice), 
verificare front de lucru (inclusiv utilităţi)

0,5 X

Organizare de şantier 0,5 X

Aprovizionare echipamente/ materiale 1 X

Execuţie inel 5 (inclusiv probe 
tehnologice, pregătire/ instruire personal 
de exploatare/ operare)

3 X X

Punere în funcţiune şi acceptanţă execuţie 
inel 5

1 X

Inel 6
Realizare proiect tehnic pentru punerea în 
funcţiune a inelului 6 de camere video, 
inclusiv a infrastructurii de comunicaţie şi 
de instalaţii electrice corespunzătoare

0,5 X

Acceptanţă proiect tehnic pentru inelul 6 

de camere video
0,5 X

Predare amplasamente către Executant 
(inclusiv a avizelor/ acordurilor specifice), 
verificare front de lucru (inclusiv utilităţi)

0,5 x

Organizare de şantier 0,5 X

Aprovizionare echipamente/ materiale 1 X

Execuţie inel 6 (inclusiv probe 
tehnologice, pregătire/ instruire personal 
de exploatare/ operare)

3 X X

Punere în funcţiune şi acceptanţă execuţie 
inel 6

1 X

5 Finalizare
întocm ire carte tehnică 4 X X

Acceptanţă finală 1 X

Cristinela GROSU,
Director Generat Adjunct

GROSU
CRISTINELA

Semnat digital de 
GROSU CRISTINELA 
Data: 2020.05.07 
15:57:31 +03'00'
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ZiuaA )Luna $$  A nul^ A nr.
CONTRACT DE LUCRĂRI 

6 ......... ^ t a

1. Pream bul
în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică

Având in vedere prevederile normative menţionate în continuare:

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare;
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată cu modificările si completările ulterioare; 
Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi 
completările ulterioare;
Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare;

- Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare;
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modicările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de 
construcţii şi instalaţii aferente acestora;

- Regulamentul 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice ăn ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, cunoscut şi sub acronimul GDPR (General 
Data Protection Regulation),
Regulamentul de organizare si funcţionare a Consiliului Local al sectorului 3, aprobat prin Hotărârea nr. 
5/26.01.2017;
Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.355 din25.08.2017 privind înfiinţarea unei societăţi cu 
răspundere limitată având ca scop principal prestarea de servicii în Tehnologia Informărilor,

- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.219din 30.05.2017 prin care se aproba acordul de principiu 
privind atribuirea către intreprinderile publice avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului 
Bucureşti, a contractelor avand ca obiect execuţia de lucrări de lucrări/ si sau prestarea de servicii in 
măsura îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art.31 alin. 1 din legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice. 
Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.234 din 18.06.2018 prin care s-au aprobat indicatorii tehnico- 
econoinici aferent obiectivului de investi tiiExtinderea proiectului Creşterea siguranţei si prevenirii 
criminalităţii in Sectorul 3.

alte acte legislative aflate în vigoare la această dată;

s-a încheiat prezentul Contract de lucrări între:

Părţile contractantei

A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Calea Dudesti nr. 191,Sector 
3, cod fiscal RO4420465, având cont nr. R047TREZ24A740501201900X deschis la Trezoreria Sector 3, 
reprezentată prin Prim ar Robert-Sorin Negoiţă, în calitate de achizitor, pe de o parte;, şi

B. S.C. INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. cu sediul în Calea Vitan nr. 242, birou 1,2,6, Sectar 3, 
Bucureşti, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/15452/2017, cod unic de înregistare 38189005, 
având cont nr. RO85TREZ7035069XXX019401, deschis la Trezoreria Sectorului 3, reprezentată prin 
Cristina Elena Arghir, având funcţia de Preşedinte al Consiliului de Administraţie, în calitate de executant, 
pe de altă parte.

2. Definiţii

în prezentul contract, următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a. contract - reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.
b. contract de lucrări - contractul care are ca obiect exclusiv execuţia de lucrări
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c. achizitor si executant - părţile contractante, asa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
d. reprezentanţii achizitorului - persoane juridice sau fizice desemnate de Achizitor pentru asigurarea 

verificării execuţiei corecte a lucrărilor sau pentru a îndeplini anumite îndatoriri legate de contract
e. reprezentantul executantului - persoana desemnată de executant sâ primească instrucţiuni în numele 

acestuia aprobate de achizitor
f. preţu l contractului - preţul platibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală si corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;
g. proiect - reprezintă denumirea generici a obiectivului de investirii "Extinderea proiectului Creşterea 

siguranţei si prevenirea criminalităţii in Sectorul 3"
h. proiectant - persoana fizică sau juridică ce elaborează proiectul tehnic si documentaţia aferentă acestuia 

(atât în format letric cât si electronic);
i. proiect tehnic - documentul descriptiv, detaliat, al modului de execuţie, a implementării proiectului, prin 

atingerea următoarelor puncte: situaţia existentă, ce s-a dorit prin realizarea proiectului, prezentarea pe 
scurt a situaţiei proiectate, schite de amplasare, montaj, arhitectură logică si fizică a infrastructurii 
proiectului, etc.;

j. lucrări - totalitatea lucrărilor de execuţie;
k. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;
L graficul de execuţie - evaluarea fizică şi valorică în timp a lucrărilor de execuţie contractate, cu 

respectarea fluxurilor tehnologice de execuţie şi încadrarea în termenele de execuţie contractuale, 
întocmit de executant şi supus aprobării achizitorului, în condiţiile contractuluişicuprinde fazele de 
execuţie/etapele privindimplementarea obiectului contractului;

m. data de tncepere a lucrărilor - data stabilită în ordinul de începere al lucrărilor emis de achizitor;
n. ordinul de începere a lucrărilor - notificarea emisă de achizitor către executant, care stabileşte data 

începerii lucrărilor de execuţie, în corelare cu graficul de execuţie;
o. docum ent scris - orice document întocmit de achizitor sau executant, datat, semnat şi confirmat de 

primire, are are legătură cu orice problemă intervenită în derularea contractului;
p. faze de execuţie -  etape de implementare a obiectului contractului cuprinse în graficul de execuţie din 

caietul de sarcini şi care permit decontarea parţială a lucrărilor, cuprinzând echipamentele, serviciile şi 
lucrările predate -  recepţionate pentru fiecare amplasament predat de către achizitor.

q. situaţie parţială de plată- situaţie de plată întocmită de executant în baza proceselor verbale de recepţie 
parţială a serviciilor şi/sau lucrărilor contractate şi care cuprinde totalitatea cheltuielilor efective aferente 
lucrărilor/serviciilor recepţionate în temeiul proceselor verbale parţiale.

r. situaţie finală de plată - ultima situaţie cumulativă de plată întocmită de executant, cu ocazia 
comunicării finalizării lucrărilor, în vederea recepţiei la terminarea lucrărilor şi supusă aprobării 
achizitorului, care cuprinde totalitatea cheltuielilor efective aferente executării tuturor lucrărilor 
contractate;

s. garanţia -  serviciile prin care este înlocuit, reparat sau refăcut, după caz, un produs, un serviciu sau o
lucrare efectuată pentru sistemul de supraveghere video şi care prezintă o deficienţă ce induce o 
funcţionare necorespunzătoare, în perioada de garanţie convenită.

t  term ende garanţie -  limita de timp, care curge de la data dobândirii produsului sau serviciului, până la 
care producătorul sau prestatorul îşi asumă responsabilitatea remedierii sau înlocuirii produsului ori 
serviciului achiziţionat, pe cheltuiala sa, dacă deficienţele nu sunt imputabile Beneficiarului. Termenul 
de garanţie este definit în legea nr, 296/ 2004, Codul Consumului, republicată.

u. perioada de garanţie - perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la terminarea lucrărilor pentru 
fiecare amplasament în parte şi/sau faze de execuţieşi data recepţiei finale a acestuia şi/sau acesteia, a 
cărei durată se stabileşte prin contract şi în cadrul căreia executantul are obligaţia înlăturării, pe 
cheltuiala sa, a tuturor deficienţelor apărute datorită nerespectârii clauzelor şi specificaţiilor contractuale, 
a prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalaţii, subansamble etc., 
necorespunzătoare;

v. costul lucrărilor- totalitatea cheltuielilor executantului efectuate în conformitate cu contractul;
w. utilajele executantului- toate aparatele, maşinile, vehiculele, facilităţile şi alte lucruri necesare execuţiei 

lucrărilor, dar care nu includ materialele sau echipamentele;
x. lucrări- lucrări de instalaţii aferente punerii în funcţiune a produselor, lucrări de construcţii şi montaj ce 

pot fi lucrări electrice, de securitate sau de comunicaţii şi orice alte lucrări necesare implementării 
proiectului
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y, diriginte de şantier - persoană fizică angajată de către beneficiar, cu obligaţii privind asigurarea 
verificării execuţiei corecte a lucrărilor, pe tot parcursul lucrărilor;

z. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţi legate de furnizarea produselor, cum ar 
fi transportul, asigurarea, instalarea, configurarea, puneiea în funcţiune, asistenta tehnică în perioada de 
garanţie, activităţi legate de realizarea proiectului tehnic corespunzător implementării proiectului si orice 
alte asemenea obligaţii care revin executantului prin contract;

aa. produse -echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul 
contract, pe care executantul se obligă să le furnizeze achizitorului, 

bb. m ateriale - produse de orice tip (altele decât echipamentele), care vor face sau fac parte din lucrările 
permanente;

cc. echipamente - maşinile si aparatele care vor fiice sau fac parte din lucrările permanente; 
dd. modificare - schimbare adusă specificaţiilor dispusă de către achizitor potrivit contractului; 
ee. destinaţie finală - locul unde executantul are obligaţia de a furniza produsele, respectiv de a le pune în 

funcţiune;
ff. fortam ajoră- un eveniment mai presus controlul pârtilor, care nu se datorează greşelii sau vinei 

acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului si care face imposibilă executarea 
si, respectiv, îndeplinirea contractului; Sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, 
cutremure, 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 dintre parti; 

gg. zi - zi calendaristica; an - 365 zile.
hh. zi lucrătoare - orice zi a săptămânii în care băncile din România lucrează cu publicul, cu excepţia zilelor 

de sBmbătă, duminică şi a sărbătorilor legale

3. In terpretare

31 . In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 
formade plural şi vice versa, 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. Interpretarea tuturor prevederilor contractului se face în conformitate cu documentele contractului.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1. Executantul se obligă să execute lucrări de construcţii şi montaj, inclusiv livrarea de produse si 
prestarea de servicii de proiectare şi servicii tehnice aferente implemenlării obiectivului de investiţii 
“Extinderea proiectului Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Sectorul 3", în 
conformitate cu propunerea tehnico -  financiară şi a graficului de execuţie.
4.2. Achizitorulse obligă să achiziţioneze cele prevăzute la punctul 4.1, respectiv să plătească preţul convenit 
în prezentul contract.
4.3. Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de Părţi prin 
prezentul contract.

5. Preţul contractului

5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor este de 
43.732.173,69 Iei inclusiv TVA, din care TVA 6.982.447,90 lei, reprezentând 36.749.725,79 lei exclusiv 
TVA, conform preţurilor aferente categoriilor de produse, servicii si lucrări din oferta financiari finală, 
aprobată prin HCLS3 nr. 343 din 07.08.2018.
5.2. Valoarea finală a contractului, respectiv preţul produselor furnizate, al serviciilor prestate si lucrărilor 
executate, plătibile executantului de către achizitor, va fi valoarea rezultată în baza tuturor situaţiilor de platăşi 
a proceselor de recqjţie la terminarea lucrărilor pentru fiecare amplasament în parte şi/sau faze de execuţie, ca 
unmare a situaţiilor din teren cu privire la lucrările real executate, produsele real furnizate şi serviciile real
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prestate, dar nu va putea depăşi valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi, conform legislaţiei în 
vigoare.
5.3. Sursa de finanţare: Bugetul local şi alte surse legal constituite. 51.02.01.03-2 71.01.01.

6. Durata contractului
6.1. Contiactulintră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi si produce efecte juridice până 
la îndeplinirea integrală si corespunzătoareaobligatrilor de către ambele pârli, iar contractul operează valabil 
între părţi potrivit legii si documentelor ce fac parte integranta din prezentul contract, de la data intrării sale în 
vigoare si până la epuizarea convenţională sau legală a oricărui efect pe care îl produce.
6.2. Durata contractului se va decala corespunzător cu numărul de zile, atunci când intervine orice fel de 
sistare comunicată şi aprobată de părţi sau orice alt motiv aprobat între părţile contractante.

7. Executarea contractului
7.1. Executareacontractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie conform art. 12.
7.2. (1) Executantul se obligă să realizeze obiectul contractului prevăzut la art. 4.1. în decurs de 24 luni de la 
data emiterii ordinului de începere a contractului. Executantul are dreptul de finalizare în avans.
(2) Ordiml de începere al contracluluipievazut la art. 7.2. se va emite în termen de 5 zile de la intrarea în 
vigoare a contractului, iar ordinul de începere a lucrărilor pentru fiecare amplasament în parte se va emite în 
termoi de 5 zile de la obţinerea tuturor avizelor/autorizatiilor legale.
(3) Obtinereaavizelor/autorizaţiilor legale necesare implementării proiectului cade în sarcina achizitorului.

8. Documentele contractului
8.1. Documentele contractului sunt:
a. Anexa 1 - Caietul de sarcini;
b. Anexa 2 - Propunerea tehnică;
c. Anexa 3 - Propunerea financiară;
d. Proces-verbal de negociere al Comisiei de negociere si atribuire aprobat prin HCLS3 nr. 343 din 

07.08.2018;
e. H.C.L.S 3 nr.234 din 18.06,2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici;
f. Orice acte adiţionale la contract, dacă părţile contractante vor consimţi să semneze astfel de documente.
8.2. Caietulde sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de Părţi prin 
prezentul Contract.
8.3. Anexele prezentului Contract fac parte integrantă din acesta.

9. Obligaţiile principale ale executantului
9.1. (1) Executantul se obligă să execute lucrările,(să presteze serviciile şi să furnizeze produsele) aferente 
implementării proiectului la standardele şi/sau performantele prezentate în propunerea tehnică şi cu atenţia şi 
promptitudinea cuvenită, în concordantă cu obligaţiile asumate prin contract, în limitele prevăzute de acesta şi 
în acord cu legislaţia incidenţă.
(2) Executantul se obligă să menţină preturile unitare ofertate pe toată perioada de derulare a contractului, 
exceptând influenţele cauzate de modificări legislative.
(3) Executantul se obligă să pună la dispoziţie atlt personal de specialitate, cât si personal necesar pentru 
îndeplinirea obiectului contractului.
(4) Executantul se obligă sâ execute toate operaţiunile stabilite în caietul de sarcini şi să respecte graficul de 
execuţie a lucrărilor.
(5) Executantul se obligă să remedieze şisă suporte integrai toate pagubele produse din vina sa, în timpul 
derulării execuţiei.
9.2. Executantuleste pe deplin responsabil pentru realizarea obiectului contractului, în conformitate cu 
graficul de execuţie. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare 
utilizate, căt si de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
9.3. Executantul seobligă să predea achizitorului proiectul tehnic conform prevederilor din caietul de sarcini 
şi a celor legislative din domeniu, serviciile de proiectare referindu-se la elaborarea proiectului tehnic.
9.4. Executantul seobligă să înceapă prestarea serviciilor şi executarea lucrărilor corespunzătoare 
implementării proiectului numai pentru amplasamentele care au fost predate de beneficiar şi care au avize 
emise în condiţiile legii si numai pe bază şi în conformitate cu proiectul tehnic aprobat de achizitor şi



autorizat în condiţiile legii.
9.5. (I) Executantul se obligă să soluţioneze neconfonnitStile, defectele şi neconcordanţele apărute în fazele 
de implementare, numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectant, cu acordul achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului, formulate în scris, în orice 

problemă, menţionată sau nu în contract. 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- 
1 absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin 
prevederilor legale. în cazul în care executarea dispoziţiilor achizitorului determină depăşirea valorii 
indicatorilor tehnico-economici aprobaţi, executantul nu are obligaţia de a executa dispoziţiile primite decât 
după încheierea unui act adiţional la prezentul contract, în condiţiile legii.
9.6. Executantul seobligă ca, în implementarea proiectului, să utilizeze numai produsele si activităţile 
prevăzute în oferta; înlocuirea produselor si a procedeelor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc 
condiţiile precizate se face numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectant cu acordul achizitorului.
9.7. Executantul se obligă să supună recepţiei numai amplasamentele şi etapele care corespund cerinţelor de 
calitate şi pentru care a predat achizitorului documentaţia aferentă.
9.8. Executantulseobligă sâ ducă la îndeplinire, la termenele stabilite, măsurile dispuse prin documentele de 
recepţie.
9.9. (1) Executantul se obligă să execute lucrările, să furnizeze produsele, si să presteze serviciile conform 
graficului de execuţie.
(2) In cazul apariţiei unei cauze de forţa majora, care determina întârzieri în execuţia lucrărilor sau chiar 
încetarea temporară a acestora, Executantul este obligat sa anunţe de îndată achizitorul şi va lua orice masuri 
pentru minimalizarea efectelor negative ivite.
9.10. Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
(i) reclamatii si acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de propriei (brevete, nume, mărci 
înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele 
achiziţionate, şi
(ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de 
încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
9.11. Pentru serviciile si lucrările aferente implementării proiectului, executantul va înainta achizitorului, la 
sfârşitul fiecărei faze sau la cerere, un raport cu activitatea fazei respective, acesta urmând a fi discutat într-o 
întâlnire de status. Persoanele implicate în această întâlnire vor fi:
(1) echipa de proiect din partea executantului;
(ii)echipa de proiect din partea achizitorului.
9.12. (1) Executantul are obligaţia de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul 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 adoptate în implementarea proiectului
(2) Pe parcursul implementării proiectului, executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea 
prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv;
i. confortul riveranilor,
ii. căile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si căilor publice sau private care deservesc proprietăţile 
aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane
(3) Executantul se obligă să ia măsurile necesare privind igiena, siguranţa la locul de muncă şi normele de 
protecţie a muncii şi evitarea accidentelor.
(4) Executantul este responsabil pentru menţinerea în buna stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi 
instalaţiilor care urmează a fi puse in opera, de la data predării amplasamentului până la data semnării 
procesului-verbal de recepţie a lucrărilor.
9.13. Executantul se obligă să respecte perioada de garanţie ofertată. In perioada de garanţie a serviciilor 
prestate, a produselor livrate şi a lucrărilor executate, executantul trebuie să asigure constatarea oricărei 
defecţiuni la locaţia amplasamentului în maxim 24 ore de la transmiterea solicitării scrise de către achizitor, 
prin e-mail sau fax, sub rezerva asigurării acccesului personalului executantului în locaţiile necesare. Dacă 
defecţiunea este acoperită de obligaţia de garanţie, remedierea se va executa în maxim 2 (două) zile lucrătoare 
de la data constatării, sub rezerva asigurării acccesului personalului executantului în locaţiile necesare.In acest 
scop, părţile vor desemna persoane de contact/ responsabile de contract: nume, prenume, e-mail şi telefon.



10. Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1. Achizitorulse obligă să plătească executantului preţul prevăzut la art. 5.1. din prezentul contract, în 
contul deschis la Trezoreria Sectorului 3.
10.2. Achizitorul se obligă să recepţioneze produseie/serviciile/lucrările în maxim 5 zile lucrătoare de Ia data 
notificării privind livrarea şi/sau punerea în funcţiune a acestora.
10.3. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia executantului toate datele şi informaţiile necesare pentru 
ducerea la îndeplinire a proiectului:

i. lista amplasamentelor;
ii. amplasamentele trebuie sa fie libere de orice sarcină, să aibă acord de amplasare din partea 

proprietarului, să beneficieze de alimentare electrică independentă pentru scopul proiectului;
iii. lista persoanelor de contact pentru fiecare amplasament, cu menţionarea datelor de contact ale 

acestora;
iv. acces în timpul orelor de program, respectiv 08-17 de luni pănă vineri, pentru fiecare amplasament
v. suprafeţele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de şantier după caz;

vi. căile de acces rutier.
10.4. (1) Achizitorul se obligă ca, pănă la emiterea Ordinului de începere a proiectului sâîncheie contracte de 
alimentare cu energie electrică pentru fiecare locaţie de amplasare şi în acord cu dimensionările tehnice 
(putere electrică, viteză si lărgime de bandă în Internet etc.) specificate în proiectul tehnic, astfel încât să fie 
respectate termenele din graficul de execuţie.
(2) Costurile pentru consumul de utilităti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se 
suportă de către achizitor
10.5. (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului autorizaţiile de construire şi toate 
avizele prevăzute de lege, precum şi întreaga documentaţie necesară pentru execuţia lucrărilor contractate.
(2) Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror altor informaţii transmise 
executantului.
10.6. (1) Achizitorul are obligaţia de a examina produsele livrate, serviciile prestate şi lucrările executate, în 
vederea recepţiei, în cel mult 5 zile lucrătoare de la notificarea executantului.
(2) Achizitorul va recepţiona serviciile şi lucrările aferente prezentului contract, inclusiv proiectul tehnic, prin 
semnarea de către reprezentanţii achizitorului a unui proces verbal de recepţie.
(3) Achizitorul are dreptul de a urmări, controla si supraveghea modul de respectare si îndeplinire a 
obligaţiilor contractuale, calitatea şi eficienţa activităţilor în tot timpul implementării, întocmind note de 
constatare pe care le transmite executantului.
10.7. Achizitarulse obligă să asigure colaborarea personalului propriu cu personalul executantului pe întreaga 
durată a prezentului contract, în vederea derulării în cele mai bune condiţii a serviciilor care fac obiectul 
contractului.
10.8. Achizitorul are obligaţia de a interveni prompt, la solicitarea executantului, pentru soluţionarea situaţiilor 
aflate în competenţa sa.

11. Sancţiunipentru neîtadeplinirea culpabilă a obligaţiilor.
11.1.In cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-si îndeplinească obligaţiile asumate 
prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare 
prevăzută la art 3 alin. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi 
penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum si pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în 
domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare 
se aplică pentru fiecare zi de întârziere, prin raportare la obligaţia neexecutată, până la îndeplinirea efectivă a 
obligaţiilor.
11.2.in cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu plăteşte contravaloarea facturilor în termenul 
stabilit, executantul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plătii 
neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în 
executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate filtre profesionişti si 
între aceştia si autorităţi contractante. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, 
până la îndeplinirea efectivăaobligatiilor.
11.3.Cuantumul penalităţilor de întârziere nu poate depăşi valoarea obligaţiilor restante.
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12. Garanţia de bună execuţie a contractului
12.1. Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 5% din 
valoarea contractului de lucrări fără TVA, în valoare de 1.837.486,29 lei, în tennen de 5 zile lucrătoare de la 
semnarea prezentului contract de ambele părţi.
12.2. Garanţia de bună execuţie se constituie prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi 
parţiale.în acest caz, executantul are obligaţia de a deschide contul la dispoziţia achizitorului la unitatea 
Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma iniţială care se 
depune de către executant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul 
contractului, fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului, achizitorul urmează să alimenteze contul de 
disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite executantului până la concurenţa sumei 
stabilite drept garanţie de bună execuţie conform ari. 12.1 de mai sus şi va înştiinţa executantul despre 
vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. Reţinerile nu pot fi mai mari de 5% din valoarea 
facturii, fină TVA. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele executantului pot fi 
dispuse plăţi atât de către executant, cu avizul scris al achizitorului care se prezintă unităţii Trezoreriei 
Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a achizitorului în favoarea căreia este 
constituită garanţia de bună execuţie. Contul de disponibil prevăzut mai sus este purtător de dobândă în 
favoarea executantului.
12.3. în cazul în care contractantul nu constituie garanţia de bună execuţie în condiţiile stipulate în art.12.1 şi 
12.2de mai sus, contractul este reziliat de drept, S tă  obligaţia de notificare sau îndeplinire a oricărei 
formalităţi de câtae achizitor.
12.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul 
îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care executantul nu îşi îndeplineşte din culpa 
sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie 
achizitorul are obligaţia de a notifica pretenţia atât executantului, cât şi emitentului instrumentului de 
garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. în 
situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, executantul are obligaţia de a reîntregi garanţia 
în cauză raportat la restul rămas de executat.
12.5. Pe perioada de valabilitate a serviciilor de garanţie orice intervenţie asupra sistemului de monitorizare se 
face de către executant şi pentru orice acţiune care nu face obiectul serviciilor de garanţie beneficiarul este 
obligat să contacteze executantul în temeiul unui contract separat de prezentul contract In situaţia în care 
beneficiarul nu respecta prezenta obligaţie, va pierde garanţia produselor montate şi serviciilor executate deja 
în amplasamente.
12.6. Achizitorul are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie după cum urmează:
a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este 
minim;
b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate conform 
prevederilor art.16.1 din contract, pe baza procesului-verbal de recepţie finală.
12.7. Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi, respectiv, de recepţie finală pot fi întocmite şi 
pentru părţi/obiecte din/de lucrare, respectiv pentru amplasamente, dacă acestea sunt distincte din punct de 
vedere fizic şi funcţiona], proporţional cu valoarea lucrărilor recepţionate.

13. începerea şi execuţia lucrărilor
13.1. Executantul are obligaţia de a începe execuţia contractului în tennen de 3 zile lucrătoare de la primirea 
ordinului de începere din partea achizitorului.
13.2. (1) Lucrările trebuie, să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data 
stabilită.
(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuţie de 
detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. In cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, 
desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului, 
executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzuta în contract. 
Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.
(3) In cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte 
îndatoririle prevăzute în prezentul contract, achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un tennen 
până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului



stabilit îi va rezilia contractul.
13.3. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea 
lor. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor 
atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul de proiect din partea executantului şi dirigintele 
de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului. 
(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului pe şantier, în ateliere, depozite 
şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru 
verificarea lucrărilor ascunse.
13.4. (1) Materialele trebnie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, 
masurarea si testarea lucrărilor. Costul probelor si încercărilor, inclusiv manopera aferenta acestora revin 
executantului.
(3) Probele neprevăzute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse in opera 
vor fi suportate de executant daca se dovedeşte ca materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau ca 
manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, achizitorul va supoiata aceste 
cheltuieli.
13.5. (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse fara aprobarea achizitorului 
prin dirigintele de şantier.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, 
sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.
(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a 
reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.
(4) In cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform 
documentaţiei de execuţie, atund cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către 
achizitor,iar in caz contrar, de către executant

14. întârzieri şi sistarea lucrărilor
14.1 .In cazul în care:
(1) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
(ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau
(iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea 
contractului de către acesta,
îndreptăţeşte 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. Finalizarea lucrărilor
15.1. Ansamblul lucrărilor, prevăzut a fi finalizat într-un termen prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în 
termenul convenit, tennen care se calculează de la data începerii lucrărilor.
15.2. (1) La finalizarea lucrărilor, 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 executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va 
aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. în cazul în care se constată că 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.
15.3. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor 
acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. In funcţie de constatările ©cute, 
achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

16. Perioada de garanţie acordată lucrărilor
16.1.(1) Perioada de garanţie a lucrărilor este de 36 luni şi decurge de la data recepţiei la terminarea 
lucrărilor.
(2) în cazul încheierii unor procese verbale de recepţie parţiale, conform art, 12.7, perioada de garanţie curge 
de la data semnării acestora.
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16.2.(1) In perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa 
toate lucrările de remediere a viciilor si a altor defecte a căror cauză este nereşpectarea clauzelor contractuale. 
(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin (1), pe cheltuiala proprie, în cazul 
în care ele sunt necesare datorită:
i) utilizări de materiale, de instalaţii sau a unei manopere necanforme cu prevederile contractului; sau
ii) neglijenţei sau neindeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi 
revin în baza contractului.
16.3.In cazul in care executantul nu executa lucrările prevăzute la clauza art. 16.2 alin. 2 din contract 
achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente 
acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumelel cuvenite acestuia 
sau din cuautumul garanţiei de buna execuţie constituita.
16.4.Nu sunt acoperite de garanţie următoarele evenimente şi defecţiuni:
- montare/demontare produse şi instalaţii recepţionate de către persoane care nu au fost mandatate de 
executant;
- montare/demontare produse şi instalaţii la solicitarea achizitorului, după recepţie, fără să fie cauzate de 
existenţa unei defecţiuni acoperite de obligaţia de garanţie;
- serviciile de administrare şi mentenanţă;
- orice servicii care exced cadrului legal al definiţiei serviciilor de garanţie (de exemplu: utilizare neconformă, 
deteriorări mecanice, etc.).

17. Modalităţile de plată
17.1. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant, în termen de maxim 30 de zile de la data 
înregistrării facturilor depuse de acesta la Direcţia Economică din cadrul Sectorului 3, dar numai după 
acceptarea situaţiilor de lucrări de către achizitor, însoţite după caz, de certificate de calitate, declaraţie de 
conformitate, procese verbale de lucrări ascunse şi ataşamente, instrucţiuni de utilizare.
17.2. Toate situaţiile de lucrări anterior depunerii la Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti vor fi certificate de 
către diriguiţii de şantier.
17.3. (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului, la valoarea lucrărilor executate conform 
contractului. Lucrările executate să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări parţiale, întocmită astfel 
încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări parţiale achizitorul va putea face 
scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în 
cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.
17.4. Situaţiile de plată parţiale se vor depune la Direcţia Strategii şi Programe de Dezvoltare Durabilă - 
Serviciul Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea înainte de emiterea facturii şi vor fi 
confirmate în tennen de 5zile de la data depunerii. In cazul în care nu se primeşte un răspuns în acest termen, 
se consideră că situaţiile de lucrări parţiale au fost acceptate.
17.5. Plăţile parţiale se efectuează în baza proceselor verbale de recepţie parţiale a serviciilor şi/sau lucrărilor.
17.6. Plata facturilorse va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiilor de plată de către achizitor 
Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale 
litigii/notificări/contestaţii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt îh litigiu va fi plătită în termenul prevăzut în 
contract.
17.7. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de 
comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului, Recepţia finală va fi 
efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie.

18. Ajustarea preţului contractului
18.1 .Pentru lucrările executate şi pentru serviciile prestate se vor utiliza preţurile unitare din oferta finală.
18.2.Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 
contractuale, prin act adiţional, în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime 
ale acestora sau în cazul apariţiei unor împrejurări care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

19. Recepţie, inspecţii, teste si verificări
19.1.Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta/testa/verifica /lucrările executate, 
produsele/serviciile livrate/prestate pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la 
contract



19.2.Achizitorul are obligaţia de a notifica, In scris, executantului, identitatea reprezentanţilor săi 
împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor si inspecţiilor.
19.3.Inspectiilesi testele din cadrul recepţiilor partialesi recepţiei finale se vor face la locaţiile de 
amplasament/destinatiile finale.
19.4. Dacâvreunul din serviciile/lucrările inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are 
dreptul să îl respingă, iar executantul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:
(i) de a remedia serviciile/lucrările refuzate, sau
(ii) dea fiice toate modificările necesare pentru ca serviciile/lucrările să corespundă specificaţiilor tehnice
19.5. Dreptul achizitorului de a inspecta, testa si, dacă este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau amânat 
datorită faptului că lucrarile/serviciile au fost inspectate si testate de executant, cu sau fara participarea unui 
reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.

20. Asigurări
20.1. (1) Executantul are obligaţia de a încheia, în tennen de 10 zile lucrătoare de la data semnării prezentului 
Contract înainte de începerea lucrărilor o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind 
lucrările executate, utilajele, instalaţiile de luau, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi 
reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau 
prejudiciile aduse către terte persoane fizice sau juridice.
{2)Asigurarea se va incheia cu o agenţie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de 
către executant din capitolul “Cheltuieli indirecte1*,
(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, trimestrial şi ori de câte ori i se va cere, poliţa sau 
poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
20.2. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plâtibile 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 achizitorului, a agenţilor sau a 
angajaţilor acestuia.

21. încetarea contractului
21.1. Prezentul Contract încetează în următoarele situaţii:
a) la expirarea duratei stabilite prin Contract;
b) prin executarea de către ambele părţi a tuturor obligaţiilor ce revin conform prezentului contract şi 
legislaţia aplicabile;
c) prin acordul scris al părţilor;
d) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către Achizitor;
e) în cazul ha care cazul de forţă majoră durează mai mult de 2 luni de zile;
f) prin rezilierea unilaterală de către Achizitor în condiţiile stipulate în prezentul Contract;
21,2.Incetarea Contractului nu afectează executarea obligaţiilor scadente între Părţile Contractante şi nu 
exonerează Partea în culpă, în caz de reziliae, de răspunderea pentru prejudiciile cauzate.
21.3. In situaţia rezilierii/ rezolutîunii totale/parţiale din cauza neexecutării/executării parţiale de către 
Executant a obligaţiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese în cuantum egal cu 
valoarea obligaţiilor contractuale neexecutate.
21.4/Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligaţiilor contractuale va fi dovedită cu notificările 
scrise şi transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neindeplinirea respectivă, precum 
şi la durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neindeplinirea obligaţiilor, pe care cealaltă parte 
este obligată să le furnizeze în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării,
21.5. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile 
contractante.
21.6. Părţile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.
21.7. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de lucrări, în cel mult 15 zile de Ia 
apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub condiţia notificării 
executantului cu ce] puţin 60 zile inainte de momentul rezilierii.

22. Rezilierea contractului
22.1. Nereşpectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre Părţi dă dreptul părţii 
lezate de a cere rezilierea contractului de lucrări si de a pretinde plata de daune-interese.
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22.2. Prezentul Contract încetează prin reziliere, pentru culpa Achizitorului, printr-o notificare transmisă cu 15 
zile înainte de data la care rezilirea unilaterală va produce efecte, în cazul în care Achizitorul nu onorează 
plata facturilor în perioada stabilită.
22.3. Achizitorul are dreptul sa rezilieze unilateral Contractul printr-o notificare transmisa cu 15 zile inainte de 
data la care rezilierea unilaterala va produce efecte iar executantul se obliga sa plateasca cu titlu de penalitate 
Achizitorului o sumă egală cu 10 % din valoarea contractului, precum si penalităţile datorate în baza 
prezentului contract, în următoarele cazuri:
(i)Executantul nu respectă în mod culpabil termenul final prevăzut în Graficul de Execuţie, iar întârzierea 
depăseştecu mai mult de 30 zile termenul convenite în Contract;
(jj)Executantul nu execută lucrări de calitate si în conformitate cu caietul de sarcini si cu prescripţiile si 
standardele în vigoare si nu remediază lucrările necorespunzătoare calitativ în termen de maxim 15 zile, deşi a 
fost notificat în acest sens de Achizitor,
(iii)In cazul în care împotriva executantului s-a declanşat procedura dizolvării sau cea a reorganizării judiciare 
sau a falimentului.
22.4. Rezilierea Contractului pentru motivele menţionate la articolele de mai sus va interveni în urma unei 
notificări de reziliere, transmise de Partea care invocă rezilierea părţii în culpă, conform termenelor 
menţionate anterior.

23. Amendamente
23.1 .Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni, de comun acord, 
modificarea clauzelor contractuale, prin încheierea de acte adiţionale.
23.2.Dacă pe durata derulării Contractului intervin modificări legislative în Codul Fiscal (în principal privind 
taxa pe valoarea adaugată) care să afecteze Contractul, se vor încheia acte adiţionale care să alinieze 
obligaţiile ofertate la prevederile legale.
23.3-Părtile au dreptul de a prelungi durata prezentului contract, prin act adiţional, pentru motive ce tin de 
întârzieri în obţinerea avizelor/autorizatiilor necesare implementării proiectului, motive ce vor fi comunicate 
în scris.

24. Forţa majoră
24.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
24.2. Forta majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract 
pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
24.3. îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore dar fara a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau pârtilor pana laaparitia acesteia.
24.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligattia de a notifica celeilalte părţii, imediat si în 
mod complet, producerea acesteia si sâ ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 
consecinţelor.
24.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 2 luni, fiecare parte 
va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din 
parti sa poata pretinde celeilalte daune interese.

25. Soluţionarea litigiilor
25.1. Achizitorul şi executantul vor depune 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.
25.2. Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul si executantul nu reusesc să 
rezolve în mod amiabil o divergentă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa sa se soluţioneze de instanţa 
judecătoreasca competenta, potrivit normelor de procedura in vigoare.

26. Dispoziţii finale
26.1 .In cazul în care o clauză sau o parte din prezentul contract va fi declarată nulă, clauzele rămase valabile 
vor continua să-si producă efectele, cu excepţia cazurilor în care clauza sau partea anulată va conţine o 
obligaţie esenţială pentru validitatea si/sau executarea contractului.
26.2.In cazul fuziunii/divizlrii sau schimbării formei juridice a uneia dintre părţi aceasta are obligaţia de a 
aduce la cunoştinţa celeilalte părţi modificările survenite în actele constitutive ale societăţii în timp util, în
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vederea stabilirii de comun acord a succesorului legal al acestei părţi contractante.
26.3. Fuziunea/divizarea sau schimbarea formei juridice a yneia dintre părţi nu afectează executarea 
contractului, obligaţiile părţii fiind în totalitate si în indivizibilitate preluate de unul dintre 
succesorii/succesorul acesteia.
26.4. Prevederile contractuale referitoare la acelaşi aspect, dar tratate în cuprinsul unor articole distincte din 
contract, vor fi complet definite prin cumularea respectivelor articole.

27. Limba care guvernează contractul
27.1 .Limba care guvernează contractul este limba romana.

28. Comunicări
28.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fietransmisă 
în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât si în momentul primirii.
28.2. Comunicările între părţi se pot face si prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării.
28.3.In accepţiunea pârtilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil 
îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în Paitea introductivă a prezentului Contract.
28,4.In cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu 
confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data menţionata de oficiul postai primitor pe 
aceasta confirmare.
28.5. Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideraă primită în prima zi lucratoare după cea în care a fost 
expediată.
28.6. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre Părţi, dacă nu sunt confirmate, prin 
intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute in alineatee precedente.

29. Legea aplicabila contractului.
29.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

_5ţ*v j-j t Jf'j /  0
Părţile au înţeles să încheie prezentul contract azi, ............. în 2 exemplare, câte unul pentru
fiecare parte.
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Anexă la contractul nr.165776/20.08.2018

Nr.
crt. Denumirea obiectivului de investiţii

Total valoare cu 
TVA

Subcapitol bugetar 
51.02.01-P S 3  
71.01.01 

(Anul 2018)

Credite de 
angajament/ alte 
surse

1 “Extinderea proiectului Creşterea 
siguranţei si prevenirea 
criminalităţii în Sectorul 3"

43.732.173,69 lei 14.483.390,00 lei 29.248.783,69 lei

TO TA L 43.732.173,69 lei 14.483.390,00 lei 29.248.783,69 lei

ACHIZITOR,
SECTORUL 
PRIMAR,
Robert S o rii Negoîţal

XJI BUCUREŞTI

DIRECŢIA .
Serviciul Legislaţie şi Avizare Contracte 
Şef Serviciu, / J  f  \ k n
Georgeta Vişan /

DIRECŢIA ECONOMICĂ 
Director Executiv, 
Octavian Gheţu

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, 
Cristinela Grosu

DIRECŢIA STRATEGII ŞI PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ 
Serviciul Politici, Programe ş f  Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea 
Şef Serviciu,

Ioafrffian Buzdu^aS
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Ref. la: proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de execuţie a 
contractului de lucrări nr. 165776/20.08.2018, aferent implementării obiectivului de investiţii 
„Extinderea proiectului «Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Sectorul 3»”

Prin prezenta vă înaintăm Raportul de specialitate nr. 349584/12.05.2020 al 
Serviciului Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea şi proiectul H.C.L.S.3 
privind aprobarea prelungirii termenului de execuţie a contractului de lucrări nr. 
165776/20.08.2018, aferent implementării obiectivului de investiţii „Extinderea proiectului 
«Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Sectorul 3»”.

întocmit 
Expert, Mihai Boţea

Dalele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopulîndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile 
prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
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