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HOTARÂREA Nr. 49/2012
Privind aprobarea contractului de furnizare în vederea întretinerii de iarna a DJ 124 între
Racu – Livezi si DJ 124A între Frumoasa – Mihaileni în perioada
1 decembrie 2012 – 31 martie 2013

Consiliul local al comunei Mihaileni,
Având în vedere Expunerea de motive nr.2140/2012 a primarului comunei
privind încheierea unui contract de închiriere a utilajelor si echipamentelor de
deszapezire, în vederea întretinerii de iarna a DJ 124 între Racu – Livezi, si DJ
124A între Frumoasa – Mihaileni pentru perioada de iarna 2012/2013;
Tinând cont de:
• avizul favorabil al Comisiei Economice cu nr.2194/2012;
• HCL 32/2012 privind aprobarea asocierii Comunei Mihaileni, prin
Consiliul Local al Comunei Mihaileni, cu Judetul Harghita prin Consiliul Judetean
Harghita în vederea întretinerii de iarna a DJ 124 între Racu – Livezi si DJ 124A
între Frumoasa – Mihaileni în perioada 15 noiembrie 2012 – 31 martie 2013;
În conformitate cu prevederile OG. Nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale OUG. Nr. 195/2002
privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile
si completarile ulterioare;
În temeiul art. 36 alin (1), alin. (2) lit. ”e”, alin. (7) lit. ”a”, art. 45 si ale art.
115 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

1

HOTARASTE:
Art.1. Se aproba modelul contractului de furnizare, conform anexei nr.1, care face
parte integranta din prezenta hotarâre.
Art.2. Se împuterniceste primarul comunei Mihaileni penrtu încheierea
contractelor de furnizare conform modelului aprobat la articolul precedent.
Art.3. Finantarea contractelor se asigura din sumele alocate de Consiliul Judetean
Harghita conform contractelor de asociere cu nr.22071/2012 si 22072/2012;
Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se însarcineaza primarul
comunei Mihaileni.
Art.5. Prezenta hotarâre se comunica prin grija secretarului primarului si
viceprimarului comunei Mihaileni si Institutiei Prefectului judetului Harghita.

Mihaileni, la data de 28.11.2012

Presedintele de sedinta,
Fodor Zoltán

Contrasemneaza secretarul comunei,
Sándor Gellért
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Anexa nr.1 la HCL 49/2012
MODEL
CONTRACT DE FURNIZARE NR. …….

Prezentul Contract s-a încheiat în temeiul Legii administratiei publice locale nr.
215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 287/2009,
republicata, privi nd Codul civil, cu modificarile si completarile ulterioare, a Ordonantei
deurgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, al
Hotarârii Guvernului nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
CAPITOLUL I - PARTILE CONTRACTANTE
Art.1. Prezentul Contract s-a încheiat intre:
A. Comuna Mihaileni, prin Consiliul local Mihaileni, cu sediul în, strada, nr.288/A , jud.
Harghita, avand certificatul de cod fiscal 4246254, si cont cod IBAN
nr.RO82TREZ35124840220XXXXX deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc reprezentata
prin primar Kosa Petru, în calitate de CHIRIAS pe de o parte,
si
B.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………….
CAPITOLUL II – OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.2. Obiectul Contractului il constituie închirierea de Furnizor catre Chirias a
autoutilajelor si echipamentelor pentru deszapezire cu deservent, precum si personalul
muncitor, pentru activitatea de deszapezire pe DJ 124A de la km 0+000 la km 3+100, in
perioada convenita si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul Contract.
CAPITOLUL III – VALOAREA CONTRACTULUI SI MODALITATI DE PLATA
Art.3. (1) Valoarea totala estimata a prezentului Contract, platibila Furnizorului pentru
îndeplinirea integrala, la timp ?i întocmai a Contractului, este de 11287,74 lei fara TVA,
la care se adauga 2709,06 lei TVA.
(2) Tarifele/pre?urile unitare in lei aferente prezentului Contract, prevazute în oferta
prestatorului ramân neschimbate pe toata durata de valabilitate a prezentului Contract.
(3) Valoarea prevazuta la alin (1) va contine asigurarea permanentei, curatirea mecanica
a zapezii, combaterea lunecusului si eliminarea urmarilor viscolului, dupa cum urmeaza:
I. Permanenta
- Nivel I – 10,99 LEI/1 km/ 1 zi
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Plata permanentei se va efectua pentru fiecare zi pe perioada contractului – nr. maxim
este de 117 zile
II. Curatirea mecanica a zapezii, asigurarea circulabilitatii în timpul viscolului,
eliminarea urmarii viscolului
- 5,49 lei/1 km/interventie – nr. maxim de interventie este de 44
interventii.
Plata activitatilor se va efectua pe baza interventiilor efectiv efectuate conform raportului
de activitate zilnica si nu va depasi suma alocata pentru aceasta categorie de interventie.
III. Combaterea lunecusului
- 16,48 lei/1 km/interventie – nr. maxim de interventie este de 117
interventii
Plata activitatilor se va efectua pe baza interventiilor efectiv efectuate conform raportului
de activitate zilnica si nu va depasi suma alocata pentru aceasta categorie de interventie.
(4) Suma aferenta fiecarei luni pentru activitatile prevazute la alin. (3) pct.I – III se va
achita în luna imediat urmatoare pentru care s-a depus situatia în termen de 20 zile
calendaristice de la data depunerii facturii.
(5) Factura se depune pâna la data de 5 a fiecarei luni pentru luna anterioara.
CAPITOLUL IV - DURATA CONTRACTULUI
Art. 4. Prezentul Contract se încheie pe o durata de 117 (de) zile / luni de la data
încheierii Contractului ?i pâna la 31.03.2013.
CAPITOLUL V – OBLIGA?IILE PAR? ILOR
Art.5. Furnizorul este obligat – prin personalul propriu afectat execu?iei prezentului
Contract, respectiv prin conducerea sa:
A. Obliga?ii generale:
a) sa asigure folosinta de catre Chirias a autoutilajelor si echipamentelor
pentrudeszapezire cu deservent pe toata durata contractului.
b) sa întocmeasca, in 3 exemplare, situa?ia lunar a de servicii ?i sa o inainteze chiriasului
pentru decontare, împreunacu factura ?i cu documentele justificative aferente, confirmate
în prealabil de chirias.
c) sa raspunda pentru mentinerea în buna stare de functionare a autoutilajelor?i
echipamentelor pentrudeszapezire.
d) sa depaneze, în mod gratuit, utilajele defecte, prin orice modalitate, asigurând
înlocuirea acestora. Pe toata durata de executare a prezentului Contract furnizorul
râspunde de integritatea utilajelor, echipamentelor delucru ?i a accesoriilor acestora,
chiriasul fiind exclus de la râspundere, mai pu?in pentru fapta proprie savar?itaîn alte
condi?iidecât cele de for?a majora ori alta cauza exoneratoare de râspundere.
e.) Chiriasul are dreptul de a supraveghea desfasurarea efectuarii Contractului si de a
stabili conformitatea lor cuspecificatiile cuprinse în anexele la Contract.
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f. ) sa râspunda de orice prejudiciu cauzat drumului în executarea Contractului, prin
actiunea sau inactiunea sa ?i/sau a prepusilor sai ori a ter?ilor pentru care acestarâspunde
legal ?i/sau contractual.
g. ) Prestatorul poarta râspunderea pentru modul în care î?i desfa?oara activitatea pe toata
durata Contractului, inclusivpentru prejudiciile care decurg din modul de prestare a
serviciilor sau pentru eventualele accidente produse ca urmare anerespectarii
Contractului.
h.) Accesoriile aferente tuturor mijloacelor de transport ?i autoutilajelor, necesare
desfa?urarii activita?ii contractate vor fimontate, respectiv demontate prin grija
furnizorului prestatorului. Furnizorul va ?ine eviden?a zilnica, pe ore si tronsoane de
drum, a interven?iilor utilajelor ?i echipamentelor, apersonalului folosit ?i a materialelor
folosite, punându-le la dispozi?ia chiriasului ori de câte ori acesta o cere.
B. Alte obliga?ii specifice
(1) Pe durata executarii contractului prestatorul este obligat sa asigure in bazele de
deszapezire utilajele în starecorespunzatoare de func?ionare pentru interven?ie.
(2) Dacaî n urma controalelor efectuate de catre organele abilitate, potrivit legii, inclusiv
controlul efectuat de organele de control interne ale chiriasului, se constat a ca furnizorul
a incasat sume necuvenitede la chirias, furnizorul are obliga?ia sa restituie - in timpul
controlului ?i înainte de sesizarea organelor competente sasolu?ioneze cauzele respective
-, aceste sume, inclusiv penalita?ile, daunele-interese, majorarile, dobânzile etc. aferente
stabiliteprin actele de control.

Art.6. Chiriasul este obligat:
a) sa achite contravaloarea chiriei contractate reprezentând folosinta autoutilajelor?i
echipamentelor pentrudeszapezire cu deservent, precum si personalul muncitor, in baza
facturilor emise furnizor intermen de 90 (nouazeci) de zile lucratoare de la data primirii
facturii. Furnizorul va emite factura in termenul prevazut deCodul fiscal. Factura se
comunica Chiriasului prin po?ta cu confirmare de primire sau prin delegat direct, la
sediul me ntionat laart. 1 lit. A din Contract.
b.) sa coordoneze si sa se asigure supravegherea tehnica, controlul, verificarea ?i recep?ia
presta?iilor, raspunzând pentru masurile dispuse.

Art.7. Confiden?tialitate. Par?ile sunt obligate sa î?i execute obliga?iile asumate întocmai,
integral, la termeneleconvenite si cu buna – credin?a. Par?ile sunt obligate sa asigure
reciproc confiden?ialitatea con?inutului prezentului Contract,inclusiv a datelor,
informa?iilor ?i documentelor în legatura cu acesta.
Art. 8.Cesiunea. Este interzis par?ilor sa cedeze, una fara acordul celeilalte, drepturile
?i/sau obliga?iile generate de prezentulContract, inclusiv de actele sale adi?ionale.
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CAPITOLUL VI. SANC? IUNI. CLAUZA PENALA
Art.9. (1) Pentru neexecutarea la termen, neexecutarea totala sau par?iala, precum ?i
pentru executarea necorespunzatoarea uneia sau mai multora dintre obliga?iile asumate
?i/sau care îi revin, partea în culpa raspunde fa?a de cealalta parte pentruprejudiciul
produs, potrivit clauzelor prezentului Contract ?i legii, în masura în care par?ile nu
auconvenit altfel.
(2) Debitorul este rezumat în culpa prin simplul fapt al neîndeplinirii sau îndeplinirii
necorespunzatoare aobliga?iilor sale, dac a nu probeaza existen?a unei cauze care saîl
exonereze de raspundere juridica, potrivit legii.
(3) Aplicarea prevederilor clauzei penale de catre beneficiar se face prin deducerea din
valoarea Contractului a daunelorinterese moratorii ?i/sau compensatorii.
CAPITOLUL VII. FOR? A MAJORA
Art. 10.(1) For?a majora, definita potrivit legii ?i prezentului Contract, ca fiind situatia
care apara de raspundere partea care o invoca, prinaducerea acesteia la cuno?tin?a
celelaltei par?i contractante, în mod complet, în cel mult 3 (trei) zile de la data
consumariievenimentului de for?a majora, prin orice modalitate scriptica verificabila.
(2) Dovada producerii evenimentului de for?a majora revine par?ii care o invoca, intr-un
interval de cel mult 10 (zece)zile calculate de la data consumarii acestuia ?i se face prin
intermediul certificatului eliberat de autoritatea competenta, potrivitlegii. Neîndeplinirea
obliga?iei de aducere la cuno?tin?a ?i de dovedire a evenimentului de for?a majoraîn
termenul ?i condi?iilestabilite la acest articol face inoperan?a cauza exoneratoare de
raspundere.
(3) Pe durata producerii evenimentului de for?a majora?i ulterior par?ile sunt obligate sa
depuna toate diligen?ele necesarereducerii ?i inlaturarii efectelor negative produse de
evenimentul respectiv.
Art. 11.(1) For?a majora– în in?telesul prezentului Contract - este acel eveniment
exterior, independent de voin?avreuneia dintre par?ile contractante, intervenit dupa
intrarea în vigoare a prezentului Contract, absolut imprevizibil ?iinsurmontabil, ale carui
efecte fie fac imposibila executarea Contractului fara afectarea elementelor esen?iale ale
acestuia, fie facca obliga?iile uneia dintre par?i sau ale ambelor par?i contractante sa
devina deosebit de impovaratoare în raport de condi?iileini?ial convenite.
(2) Sunt asfel de evenimente, exemplificativ: cutremurele, inunda?iile, alunecarile masive
de teren, starea de urgen?a, delasediu sau de razboi oficial declarate, alte evenimente care
îndeplinesc condi?iile de for?a majora astfel cum sunt definite deprezentul Contract sau de
lege.
(3) Nu sunt astfel de evenimente, exemplificativ: grevele de orice gen, legale sau
nelegale, reorganizarea sau falimentul par?ii contractante.
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(4) Daca evenimentul de for?a majora se produce pe o durata mai mare de 15 de zile,
Contractul se considera reziliat de drept, par?ile datorându - ?i reciproc numai obliga?iile
executate anterior intervenirii acestui eveniment.
CAPITOLUL VIII. REZILIEREA CONTRACTULUI
Art. 12 (1) Oricare dintre par?ile contractante are dreptul de a proceda unilateral la
desfiin?area pentru viitor a Contractului în caz de nerespectarea de catre cealalta parte a
obligatiilor prevazute de contract.
(2) Partea care solicita rezilierea are dreptul de a cere celeilalte par?i, cu titlu de daune
moratorii ?i / sau compensatorii,dupa caz.
Art. 13 (1).Reziliere poate interveni la cererea par?ii interesate numai într-unul dintre
urmatoarele cazuri:
a).cealalta parte nu i?i execut auna sau mai multe dintre obliga?iile pe care ?i le-a asumat
prin Contract;
b).cealalta parte cedeaza, par?ial sau integral, drepturile ?i/sau obliga?iile generate de
prezentul Contract, catre un tert,fara acordul prealabil ?i scris al celeilalte par?i;
(2) Încetarea Contractului intervine î n urmatoarele cazuri :
a).obiectul contractat fie este, în mod obiectiv, imposibil de executat, fie a pierit în tot sau
în parte, fie nu mai poatesatisface necesitatea pentru care a fost contractat.
b) în temeiul acordului scris al ambelor par?i, de la data acordului;
c) în cazurile de for?a majora, cu respectarea condi?iilor prevazute la capitolul VII din
Contract;
d) alte cazuri autorizate de lege.
CAPITOLUL IX. LITIGII
Art. 14. (1) Orice diferend ivit pe parcursul derularii prezentului Contract privitoare la
în?elesul, întinderea ?i/sauexecutarea acestuia se va supune in mod obligatoriu
solu?ionarii pe cale amiabila (conciliere).
(2) Daca in decurs de 15 zile de la convocarea facuta de catre oricare dintre par?i nu se
ajunge la o solu?ie agreat a deambele par?i sau una dintre par?i nu se prezinta la locul ?i
data stabilite, partea interesata se poate adresa instan?ei judecatore?ticompetente potrivit
dreptului comun, în vederea solu?ionarii litigiului.
(3) Procedura de solu?ionare pe cale amiabila a diferendului se va consemna, indiferent
de rezultat, intr-un act scris,semnat de ambele par?i contractante. În masura in care se
ajunge, printr-o astfel de procedura, la un rezultat agreat de ambelepar?i, actul va face
parte integranta din Contract, ca exprimând voin?a contractualaa a par?ilor.
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CAPITOLUL XI. ALTE CLAUZE
Art. 15 (1) Orice modificare a prezentului Contract va fi valabil facut a daca este
consemnata intr-un act adi?ional scris,întocmit în prealabil ?i semnat de catre ambele
par?i.
(2) Prezentul Contract se supune legisla?iei aplicabile an vigoare la data încheierii sale.
(3)
Prezentul Contract se supune integral legisla?iei române.Limba oficiala a
Contractului este limba româna. Moneda Contractului este moneda româna - leul.
Art. 16. Toate termenele prevazute in Contract se socotesc pe zile calendaristice,
calculate în sistem intermediar (primazi nu intraîn termen, ultima zi intra î n termen),
par?i.
Art. 17.Orice schimbare referitoare la sediul, unei par?i contractante, trebuie comunicata
în scris celeilalte par?i ?i oricarei alteentita?i implicate in cel mult 5 zile de la data
producerii, în caz contrar comunicarile urmând a se efectua la sediul ini?ial,
fara sanc?iuni pentru partea nein?tiin?ata. Partea care nu î?i îndepline?te întocmai prezenta
obliga?ie va putea fi trasa laraspundere pentru daunele pe care partea cealalta/alte entita?i
implicate le-ar suferi din aceasta cauza.
Art. 18. Prezentul Contract s-a incheiat la sediul Primariei Mihaileni ?i intra în vigoare
azi 05.12.2012 data semnarii sale de catre parti, în 2 (doua) exemplare originale, ambele
având aceea?i putere probatorie între par?i, unul pentru furnizor ?i unul prentru chirias.
CHIRIAS

FURNIZOR

Mihaileni, la data de 28.11.2012

Presedintele de sedinta,
Fodor Zoltán

Contrasemneaza secretarul comunei,
Sándor Gellért
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