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CONTRACT DE LUCRARIPRESTARISERVICⅡ

I. Pdrlile contractdnte

INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL COVASNA, cu sediul in Municipiul Sfintu
Gheorghe, strada Libertd{ii, nr. 6, jud. Covasna, telefon 0267352694, fax 0267352694, cod de

inregistrare fiscald 5085105, cont nr. RO87TREZ23A5 i 0103200200X, deschis la Trezoreria
Municipiului Sfdntu Gheorghe" reprezentatd legal de Prefectul Judelului Covasna, domnul

Sebastian Cucu, in calitate de Autoritate ContractantA, denumit in continuare qi beneficiar, pe de

o parte,

qi

S.C. CONSTRUCTII ORDOG S.R.L. cu sediul in Municipiul SfAntu Gheorghe, strada

Lunca Oltului, nr. 50 B, judelul Covasna, numdr de inregistrare la Registrul Comerlului J14177111994,

cod fiscal RO5361790, cont RO61 TREZ 2565 069X XX00 0793, deschis la Trezoreria Municipiului
Sfdntu Gheorghe, reprezentata prin domnul Orddg Csaba-Zsolt, avAnd funclia de Administrator, in
calitate de executant, pe de altd parte.

2. DeJinilii

2.1. - in prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpretali astfel:
a. contract - prezentul contract qi toate anexele sale;

b. achizitor ti executtnt - pdrlile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;

c. prclul contractului - pretrul plAtibil executantului de cdtre achizitor, in baza contractului, pentru

indeplinirea integrald gi corespunzitoare a tuturol obliga{iilor sale, asumate prin contract;

d. amplasamentul lucrdrii - locul unde executantul executd lucrarea;

e. forla majord - un eveniment mai presus de controlul pSrlilor, care nu se datoteazd greqelii sau

vinei acestora, care nu putea fi prevAzut la momentul incheierii contractului 9i care face

imposibild executarea gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea

evenimente: rdzboaie, revolulii, incendii, inundalii sau orice alte catastrofe naturale, restriclii
apdrute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivd, ci enun{iativ[. Nu
este considerat forld majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, lir5 a crea o

imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaliilor uneia din pdrli;
f. zi - zi calendaristicd; sn - 365 de zile.

3. Interpretare

3. I . - in prezentul contract, cu exceplia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor

include forma de plural gi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintd zlle calendaristice, dacd nu se specificd

in mod diflerit.
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4, Obiectul principal al contractului

4.1. - Executantul se obligd sa execute lucrdri de zugraveli 9i reparalii interioare. conform caietului de

sarcini nr. l2O49lll .O;.2019 al Instituliei Prefectului Judelul Covasna qi a punctului 7'1 din

memoriu tehnic , anexate 1a contract, cu respectarea obligaliilor asumate'

4.2. _ Executantul se obliga sd ftnalizeze luciarile prevazute la art. 4.1 in maxim 45 de zile de la

semnarea contractului, in cazul asigurdrii frontului de lucru necesar din partea beneficiarului'

4.3. - Achizitorul se oblga sa pliieascd executantului preJul prevdzut la art. 5.1 , pentru execulia

qi finalizarea lucrdrilor prevAzute la art' 4 1'

5. Prelul conttactului

5.1. - Prelul convenit pentru indeplinirea conlractului,_ platibil executantului de cStre achizitor'

este de 6g.741, 23 lei, fiird TVA, iespectiv g2.992,06 Iei, cu TVA, conform ofertei de pre1 din

anexd.
5.2. - Prelul contractului este ferm pe toatA durata contractului'

5.3. - Lucrdrile care nu au fost cupiinse in ofert6 9i se ivesc in timpul execuliei lucrdrilor fiind

n"".ru.. sau obligatorii, se considerd lucrdri suplimentare si vor fi justificate prin ofertd de pre!

separat gi acceptate de beneficiar.
S.i. -Arigr*iea fondurilor necesare pentru executarea acestor lucrdri revine in sarcina

i"r.n"iurit.ri, care vor fi reglementate prin acte adilionale 1a prezentul contract'

6. Duratt contractului

totaladeexecuJieqifinalizarealucrSrilorcarefacobiectulcontractului:maxim45
semnafea contiaciului, in caztl asigurdrii frontului de lucru necesar din partea

Clauze obligatorii

6.1 . - Durata
de zile de la
beneficiarului
6.2. - Prezentttl contract inceteazd sA producd

receplie finald a lucrdrilor de reparalii'

7. Execatare4 contractului

execulie.
9.3. - (1) Executantul este Pe

tuturor operaliunilor executate
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efecte la data semn[rii procesului verbal de

7.1. . Executarea contractului incepe dupd predarea amplasamentului liber de orice sarcind,.

8. Doc u mente le co nl racl u I ui

8.1. - Documentele contractului sunt:

- Caietul de sarcini nt. 12049117 '09 '2019;
- Oferta de pre1 nr. 1111i7.09.2019, asumate de ofertant 9i inregistratd la sediul Autoritatii

Contractante cu nr. 12528 I 27 '09'2019'

9. Obligaliile principale ale executantului

9.1. - (i) Executantul are obligalia de a executa. qi finaliza lucrdrile, precum 9i de a remedia viciile

ascunse, cu atenlia ql promptiiudinea cuvenitl, in concordanlS cu obligaliile. asumale prin contract.
._(,2)Executantulu,"ottiguliudeasupraveghealucrSrile.deaasiguraforiademuncd,

materialele, instalaliile, ""rrip"fi"iii.rl 
qi toate ce-ielalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie

definitive, cerute de gi pentiu contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este

prevlzutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract'

9.2. _ Executantul are obtigaiil;;;;;;;;" achizitorului, inainre de inceperea execu{iei lucr6rii,

;p;; "p-;;;., 
graficul friic ai valoric necesar execuliei lucrdrilor, in ordinea tehnologicd de

deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea 9i siguran{a

p.'qunti"r, pr""rr. 9i pentru procedeele de execulie utilizate' cu
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respectarea prevederilor gi a reglementdrilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in construclii, cu

mod ificarile u lterioare.
(2) Executantul are obligalia de a pune la dispozilia achizitorului, la termenele precizate in

anexele contractului, caietele de mdsur[tori , jurnalele zilnice de activitate
g.4. - Executantul are obligalia de a respecta qi executa dispqziiiile achizitorului in orice

problemi, menlionatd ,uu ,u- in contract, ieferitoare la lucrare. in cazul in care executantul

consideri ca dispoziliile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a

ridica obieclii, in scris, fErd ca obiec{iile respective sd il absolve de obliga{ia de a executa

dispoziliile primite, cu exceplia cazului in care acestea contravin prevederilol legale.

9.5. - Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrdrilor fatd de reperele date de

achizitor, precum qi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor 9i

resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitiiii respective'

9.6. - pe parcursul executiei lucririlor gi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligalia:

i) de a lua toate mdsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cdtot prezen\d pe qantier

este autorizatd qi de a menline gantierul (atat timp cdt acesta este sub controlul sdu) qi lucrlrile
(atat timp cdt acestea nu sunt finalizate $i ocupate de citre achizitor) in starea de ordine necesarA

evitdrii oricirui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura qi de a intreline pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, proteclie,

ingrddire, cdnd gi unde sunt necesare sau au fost solicitate de cdtre achizitot sau de cdtre alte

auioritali compeiente, in scopul protejdrii lucrdrilor sau al asigurdrii confortului riveranilor;

iiiy ae-a lua toate m6surile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe qi in afara

gantierului gi pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor, proprietdlilor publice

sau altora, iezultate din poluare, zgomot sau altri factori generati de metodele sale de lucru.

9.7. - Executantul este responsabil pentru mentrinerea in bund stare a lucrdrilor, materialelor,

echipamentelor gi instalaliiLor care urmeazi a fi puse in oper6, de la data primirii ordinului de

incepere a lucrdrii pini la data semndrii procesului-verbal de receplie a lucrdrii.

9.g. - (1) pe parcursul executiei lucrdrilor gi al remedierii viciilor ascunse, executantul are

obligalia, in mdsura permisd de respectarea prevederilor contractului, de a nu stAnjeni inutil sau in

mod abuziv:
a) confortul riveranilor; sau

bj caile de acces, prin folosirea gi ocuparea drumurilor gi cnilor publice sau private care deservesc

proprietalile aflate in posesia achizitorului sau a oricdrei alte persoane'

(2j Executantul va despdgubi achizitorul impotriva tuturor reclamaliilor, acliunilor in
justilie, daunelor-interese, costurilor, taxelor qi cheltuielilor, indiferent de natura lor. rezultAnd din

sau in leg[turd cu obliga]ia pteydij:uld la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine

executantului.
9.9. - (l) Pe parcursul executriei lucrdrii, executantul are obligalia:

i) de a evita,-pe cdt posibil, acumularea de obstacole inutile pe qantier;

ii; de a depoiita sau retrage orice utilaje, echipamelte, instala{ii, surplus de materiale;

iiiy de a aduna qi indepdrti de pe gantiir ddrAmdturile, molozul sau lucrdrile provizorii de orice fel,

care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a reline pe qantier, pan6 la sfarqitul perioadei de garanlie,

nrn-'ui u."1. materiale, echipamente, instala{ii sau lucrdri provizorii, care ii sunt necesare in scopul

indeplinirii obligaliilor sale in perioada de garanJie'
g.10. - Executanlui se obligS de a despdgubi achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamalii qi acliuni in jusiilie, ce rezultd din incllcarea unor drepturi de proprietate

intelectuali (brevete, nume, mA;ci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,

instalaliite sau utilajele folosite pentru sau in legdturd cu execulia lucrarilor sau incorporate in

acestea; gi

iij darne-inte.ese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice naturA, aferente, cu exceplia situaliei

in care o astlel de incdlcare rezuita din iespectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de

cbtre achizitor.
g.1 1 . - Er,."ururtul se obligd s5 ia mdsuri pentru prevenirea incendiilor pe gantierul unde executi

lucrarea ce face obiectui contractului, fiind raspunzdtor de toate pagubele ce s-ar aduce
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,anticrului,cat si cOnstructii10r fnvccinate din cauza incendiilor
ce s-ar produce din liPsa acestor

a examina gi mdsura lucrdrile care devin ascunse in cel mult 5

mas.,ri suu din orice alt6 vina a executantului'

9.12. - Achizitorul are dreptul de a introduce in timpul executdrii lucrdrilor, in antemisurdtori sau

ir-;;"r;;i d" lr.rr, modific6rile pe care le considera necesare, si mdreascS sau s5 micgoreze

"urtitajl. 
de lucrf,ri, iar executantul este obligat s5 se conformeze dispoziliilor achizitorului.

I 0, O b lig ali ile achizito r ul ui

10.1.-LainceperealucrdrilorachizitorulareobligaliadacSestenecesardeaoblinetoate
autorizaliile 9i avizele necesare execuliei lucrdrilor-'

1o) - ' l,"i-itorul are obligalia de a pune la dispozilia executantului, fErl platd, dacd nu s-a

convenit altfel. urmdtoarele :

a) amplasamentul lucrdrii, liber de orice sarcind;

b)supraleleledeterent""t'uttpentrudepozitareqipentruorganizareadeqantier;
c) cdile de acces rutier;
d) racordurile p"rrtru ,iltitali (apd, energie, canalizare etc.), pdnd la limita amplasamentului

qantierului.
10.3. - Achizitorul are obligalia de

zile de la notificarea executantului
10.5. - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea

iniormalii lurnizate executantului, precum 9i pentru dispoziliile

11. Sancliuni pentru neintleplinitea culpabild a obligaliilor

documentelor gi a oricdror alte
gi livrdrile sale.

11.1. - in cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reu$e$te s5-9i indeplineasc[

obligaliile asumate pri. 
"oni.u"t, 

atunci achizitorul este indreptdlit de a deduce din preJul

""ri?"i,irfri, 
ca majordri de intArziere 0,15% din valoarea prestaliilor neefectuate pentru

fiecare zi de intdrzieie, ptnd la indeplinirea efectivd a obligaliilor'

i"i.zl 
-i, 

cazul in 
"ur* 

u"tirito.rl nu onoreazd facturile in termen de 28 de zile de la

expirareaperioadei.oru",i,",atunciacestaareobligaliadeapl6ti'camajordrideintdrziere
0,;% ;il valoarea plalilor neefectuate pentru flecare zi de intdrziere, pand la achitarea

acestora. Achizitorul uu pia,i majordrile de intarziere pe baza unei facturi emis[ de cltre

executant.
i'i.i. - N.*rp"ctarea obligaliilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre p6rli' in

.od 
"ripubit'9i 

repetat, aa'ai"ptut pdrlii lizare.de a considera contractul de drept reziliat flrd

a apela la instan{ele:"4."at..!qti ii de a pretina^e plata de daune-interese' cu adresarea unei

;*ifi;.t prealabile. ira+ir", ." """ zia rezilie_rii, intocmesc un proces-verbal al stadiilor fizice

ii"f-pruiiri., gxecutantui are dreptul.de a fi degrevat pentru lucririle executate in termen'

ll.4..AchizitoruligirezervddreptuldearenunlaorrcAndlacontract,printr.onotificaresctisS
adresatd executantului, ta.a ,i"io io-pensalie, dacS acesta din urmd dd faliment, cu condilia cd

aceasta renxnlare sa nu pr".1rai"i"r. ,a, ,i ufe"t"r. dreptul la acliune sau despdgubire pentru

executant. In acest caz, exeJutantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru

partea din contract executata pind 1a data denun{drii unilaterale a contractului'

Clauze sPeciJice

12. inceperea Si execulia lucrdrilor

12.1.-(1)ExecutantulareobligaJiadeaincepelucrdrileintimpulcelmaiscurtposibildela
pri^ir"u -ai"rlui in acest sens din partea achizitorului'

(2) Achizitorul ," ;;li;ild';iid ordinul de incepere a lucrSrilor in maximum 5 zile

lucrdtoare de la incheierea contractului''""^-'" 
til ;;"rri i, 

"-"-"r"cutantul 
intarzie inceperea lucrdrilor, terminarea pregdtirilor, nu

respectdtermenuldefinat,zarealucrdrilorsaudacf,nuigiindeplinegteindatoririleprevdzutela
art. 12.1, achizitorul este indreptdlit sd-i fixeze executantuiui un termen pin[ la care activitatea sd



intre in normal gi sd il avertizeze cd, in cazul neconformdrii, la expirarea termenului stabilit ii va
rezilia contractul.
12.2. - (l) Achizitorul are dreptul de a supraveghea des{Egurarea execu}iei lucrdrilor cu
respectarea normelor de sanatate si securitate in munca, prin purtarea unui echipament de
protectie (casca, vesta, bocanci). Pdrlile contractante au obligalia de a notifica, in scris, una
celeilalte, identitatea reprezentanlilor lor atesta{i profesional pentru acest scop, qi anume
responsabilul tehnic cu execulia din partea executantului sau, dacd este cazul, alt[ persoan[ fizicd
sau .juridicd atestatI potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatria de a asigura accesul reprezentantului achizitorului 1a locul de

muncd, in ateliere, depozite qi oriunde iqi desfEqoard activitAlile legate de indeplinirea obligaliilor
asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrdrilor ascunse.

12.3. - (1) Materialele trebuie sd fie justificate prin fise tehnice si certificate de calitate si
conformitate folosite la execulia lucrdrilor, precum gi condiliile de trecere a recep{iei provizorii gi

a recepliei finale (calitative) sunt descrise in anexele la contract.
(2) Executantul are obligalia de a asigura instrumentele, utilajele gi materialele necesare

pentru verificarea, mdsurarea lucrdrilor. Costul probelor qi incercdrilor, inclusiv manopera
aferentl acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevdzute gi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrdri sau
materiale puse in operd vor fi suportate de executant dacd se dovedegte cd materialele nu sunt
corespunzatoare calitativ sau ci manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in
caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
12.4. - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrdrile care devin ascunse, fErd aprobarea
achizitorului.
(2) Executantul are obligalia de a notifica achizitorului, ori de cdte ori astfel de lucrdri sunt
Itnalizate, pentru a fi examinate qi mbsurate.

13, intdrzierea si sistarea lucrdrilor

13.1 . - in cazul in care:
i) volumul sau natura lucrdrilor neprevazute; sau

ii) condiliile climaterice exceplional de nefavorabile; sau

iii) oricare alt motiv de intdrziere care nu se datoreazd executantului gi nu a survenit prin
incdlcarea contractului de cStre acesta, indrept[Iesc executantul de a solicita prelungirea
termenului de execulie a lucrdrilor sau a oric5rei parli a acestora, atunci, prin consultare, pdrlile
vor stabili:
- orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

I 4, Finalizareu lucrdrilor

14.1. - Ansamblul lucrdrilor sau, dacd este cazul, oricare pafie a lor, prevdzut a fi finalizat intr-un
termen stabilit prin graficul de execulie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se

calculeazi de 1a data inceperii lucrdrilor.
14.2. - (1) La frnalizarea lucrdrilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului
cd sunt indeplinite condiliile de receplie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receplie cu
cel pu{in 15 zile inainte de data preconizatA pentru efectuarea recep}iei.
14.3. - Comisia de receplie va verifica obligatoriu:
- executarea lucrdrilor in conformitate cu prevederile contractului, ale documentaliei de

execulie gi ale reglementdrilor specifice, cu respectarea exigentelor esenliale conform Legii
1011995;
- terminarea tuturor lucrf,rilor prevdzute in contractul incheiat intre achizitor gi executant gi in
documentalia anexate la contract;
- valoarea declaratd a lucrarii;
in funclie de constatdrile ficute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receplia.
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t 5. Perioada ile garanlie acordatd lucrdrilor

16.1. - Perioada de garanlie a lucrdrilor este de 12 de luni qi decurge de la data recepliei la
terminarea lucrdrilor qi pdni la receplia final6'
16.2. - (1) in perioada de garanlie, executantul are obligalia, in urma dispoziliei date de achizitor,

de a executa toate lucrlrile de modificare, reconstructrie qi remediere a viciilor qi a altor defecte a

cdror catzd este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligalia de a executa toate activitdlile prevezute la alin. (1), pe cheltuiala
proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorit5:

i) utilizdrii de materiale, de instala{ii sau a unei manopere neconforme cu prevederile

contractului; sau
ii) unui viciu de conceplie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei

pdrli a lucrdrii; sau
iii) neglijenlei sau neindeplinirii de cltre executant a oricdreia dintre obliga{iile
explicite sau implicite care ii revin in baza contractului.

16.3. - in cazul in care executantul nu executd lucrdrile prevdzute la sub-clauza 16.2 alin. (1),

achizitorul este indreptalit s6 procedeze in conformitate cu prevederile art. 22,23,25,27,29,
30 din HGR 27311994, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, qi in caz de nerezolvare a

situaliei sd angajeze gi sd pldteascd alte persoane care sd le execute.

Cheltuielite aferente acestor lucrdri vor fi recuperate de cdtre achizitor de la executant sau

retrinute din sumele cuvenite acestuia'

16. Modalitdli de platd

16.1 . - Decontarea finald se face de cdtre achizitor dupd receplia la terminarea lucrdrilor prevazute

in prezentul contract gi verificarea Situa{iei definitive de lucrari intocmite de cdtre executant.

16.). - Contractul nu va fi considerat terminat pdnn cdnd procesul-verbal de receplie finalE nu va

fi semnat de comisia de receplie, Receplia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupd

expirarea perioadei de garanJie.

i6.3. - plata lucrdrilor se va face pe baza facturii emise de prestator in termen de 30 de zile de la

data semndrii procesului-verbal de receplie.

17. Asigurdri

18.1 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensalii

platibile prin lege, in privinla sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor

sa1 altei-persoane angajate de executant, cu exceplia unui accident sau prejudiciu rezultAnd

din vina achizitorului, a agen{ilor sau a angajalilor acestuia'

18. Amendamente

1 8. 1 . - p[rjile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea

clauzelor contractului, prin act adilional, numai in cazul apari{iei unor circumstan\e carc lezeazd

interesele comerciale ligitime ale acestora gi care nu au putut fi prevbzute la data incheierii

contractului.
18.2 - Executantul are obligalia de a notifica prompt achizitorului toate erorile, omisiunile,

viciile sau alte asemenea descoperite de el pe durata indeplinirii contractului.

19. Forla majord

19.1 . - Forla majord este constatatd de o autoritate competenta'

19.2. - Foila majord exonere azd pdrlile contractante de indeplinirea obliga{iilor asumate prin

prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta ac|iorrcazl"

iO.:. - indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de acliune a fortei majore, dar fbrd a

prejudicia dieptu.ile ce Ii se cuveneau pdrlilor pAnd la aparilia acesteia'
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19.4. - Partea contractantA care invocd forja majord are obligalia de a notifica celeilalte pdrli,
imediat 9i in mod complet. producerea acesteia gi sd ia orice mS.suri care ii stau la dispozilie in
vederea limitarii consecinlelor.
19.5. - Daci fo4a majord ac{ioneazd sau se estimeazd c[ va ac]iona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte pdrli incetarea de plin drept a prezentului
contract. lird ca vreuna din pnrli se poate pretinde celeilalte daune-interese.

2 0. S o I ulion are a litigiilor

20.1. - Achizitorul gi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild,
prin tratative directe, orice neinlelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in
legdturi cu indeplinirea contractului.
20.2. - Dacd, dupd 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul qi executantul nu reugesc sa

rezolve in mod amiabil o divergen!5 contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sd se
solulioneze de cdtre instanlele judecdtore;ti din Rom6nia.

21, Limba care guverneazd contractul

21 . 1 . - Limba care guverneazd contractul este limba rom6nd.

22, Comunicdri

22.1 . - (1) Ori ce comunicare intre pdr{i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie si
fle transmisd in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, c6t gi in momentul
primirii.

23. Legea aplicabili contractului

23.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Rom6nia.
Prezentul contract s-a incheiat astdzi, 01 .10.2019, in 2 (doud) exemplare cAte unul pentru fiecare
parte.

BENEFICIAR,
INSTITUTIA PREFECTULUI

JUDETUL COVASNA

EXECUTANT,
S.C.CONSTRUCTII ORIDOG S.R.L.

Adnlinistratorr

arh. Ordfig Csaba-Zsolt
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