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        Anexa la H.C.L. NR. 20/06.02.2018 
 
Agentia Nationala pentru Locuinte                                           Consiliul local al orasului Alesd 
Nr.______/__________________                                             Nr._____/_________________ 
 
 

      CONTRACT-CADRU 
 
    Încheiat între: 
    Unitatea administrativ-teritorială  orasul Alesd , cu sediul în orasul Alesd, str. Bobalna , nr. 3, 
judetul Bihor , reprezentată prin primar Todoca Ioan  
    şi 
    Agenţia Naţională pentru Locuinţe (denumită în continuare ANL), cu sediul în Bucuresti, 
reprezentată de director general ...................... 
    Părţile au convenit ca, în conformitate cu prevederile art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. ........... 
pentru aprobarea Programului "Construcţia de locuinţe de serviciu", să încheie prezentul contract. 
 
    CAP. I 
    Obiectul contractului 
 
    ART. 1 
    Obiectul prezentului contract îl constituie realizarea utilităţilor şi dotărilor tehnico-edilitare 
aferente, în vederea asigurării condiţiilor de locuit, pe terenul situat în orasul Alesd, str. Arena 
Spotiva , nr. 4, Jud. Bihor, avand nr. Cadastral 104368, în suprafaţă de 1221 mp, aflat în 
proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale. 
 
    CAP. II 
    Durata contractului 
 
    ART. 2 
    Contractul se încheie pe perioada construcţiei locuinţelor de serviciu şi încetează la data 
semnării protocolului de predare-primire încheiat între ANL şi unitatea administrativ-teritorială. 
 
    CAP. III 
    Obligaţiile părţilor 
 
    ART. 3 
    Unitatea administrativ-teritorialăorasul Alesd se obligă: 
    a) să elaboreze, pe cheltuială proprie, documentaţiile tehnico-economice pentru execuţia 
utilităţilor şi dotărilor tehnico-edilitare aferente construcţiei - apă, canalizare, energie termică şi 
electrică, gaze naturale, precum şi iluminat stradal, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spaţii 
verzi, în interiorul perimetrului destinat locuinţelor de serviciu şi să le transmită ANL în vederea 
aprobării indicatorilor tehnico-economici; 
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    b) să asigure de la bugetul local sursele necesare pentru execuţia utilităţilor şi dotărilor tehnico-
edilitare aferente construcţiei în interiorul perimetrului destinat locuinţelor de serviciu, inclusiv în 
colaborare cu operatorii de utilităţi, acolo unde este cazul. Lucrările de utilităţi - alimentare cu 
apă, canalizare, alimentare cu energie termică şi electrică, alimentare cu gaze naturale, după caz, 
se realizează cu minimum 90 de zile înainte de termenul de punere în funcţiune a locuinţelor 
comunicat de ANL; 
    c) să respecte termenele de execuţie şi de punere în funcţiune a utilităţilor şi dotărilor tehnico-
edilitare, în corelare cu graficele de execuţie stabilite de ANL împreună cu antreprenorul general 
la încheierea contractului de execuţie de locuinţe de serviciu (inclusiv eventualele decalări ale 
termenelor din motive independente de voinţa celor două părţi) şi să informeze în scris ANL cu 
privire la finalizarea lucrărilor tehnico-edilitare. 
    ART. 4 
    ANL se obligă să aducă, în scris, la cunoştinţă unităţii administrativ-teritoriale orasul Alesd 
termenele de finalizare a locuinţelor de serviciu, în conformitate cu graficele de execuţie anexă la 
contractele de lucrări. 
 
    CAP. IV 
    Răspunderea contractuală 
 
    ART. 5 
    În cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 3 din contract şi la art. 5 alin. (1) din 
Hotărârea Guvernului nr. ....... pentru aprobarea Programului "Construcţia de locuinţe de 
serviciu", autorităţile publice locale sunt obligate să suporte toate cheltuielile efectuate de ANL 
pentru realizarea obiectivului de investiţie. 
 
    CAP. V 
    Forţa majoră 
 
    ART. 6 
    (1) Prin forţă majoră se înţelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi 
inevitabil, intervenit după data semnării Contractului, care împiedică executarea în tot sau în 
parte a Contractului şi care exonerează de răspundere partea care o invocă. 
    (2) Pot constitui cauze de forţă majoră evenimente cum ar fi: calamităţile naturale (cutremure, 
inundaţii, alunecări de teren), război, revoluţie, embargo. 
    (3) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi cazul de forţă 
majoră în termen de 5 (cinci) zile de la data apariţiei şi de a dovedi existenţa situaţiei de forţă 
majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de 
cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligaţia de a 
comunica data încetării situaţiei de forţă majoră, în termen de 5 (cinci) zile. 
    (4) Părţile au obligaţia de a lua orice măsuri care le stau la dispoziţie în vederea limitării 
consecinţelor acţiunii de forţă majoră. 
    (5) Dacă partea care invocă forţa majoră nu procedează la notificarea începerii şi încetării 
cazului de forţă majoră, în condiţiile şi termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate 
celeilalte părţi prin lipsa de notificare. 
    (6) Executarea Contractului va fi suspendată de la data apariţiei cazului de forţă majoră pe 
perioada de acţiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părţilor. 
    (7) În cazul în care forţa majoră şi/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării 
prezentului contract pe o perioadă mai mare de 3 (trei) luni, părţile se vor întâlni într-un termen 
de cel mult 10 (zece) zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de 
continuare, modificare sau reziliere a contractului. 
 



 

    CAP. VI 
    Încetarea contractului 
 
    ART. 7 
    (1) Prezentul contract încetează în una dintre următoarele situaţii, în condiţiile legii: 
    a) expirarea duratei contractului; 
    b) înainte de termen, cu acordul ambelor părţi; 
    c) rezilierea contractului pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale. 
    (2) În cazul nerespectării de către unitatea administrativ-teritorială a prevederilor prezentului 
contract, ANL poate decide rezilierea unilaterală a contractului, decizia fiind comunicată unităţii 
administrativ-teritoriale printr-o notificare scrisă. În această situaţie, unitatea administrativ-
teritorială are obligaţia restituirii în întregime a sumelor cheltuite de ANL cu ocazia execuţiei 
lucrărilor de construire a locuinţelor de serviciu, în termen de maximum 30 de zile de la data 
primirii notificării privind rezilierea unilaterală, sub sancţiunea calculării dobânzilor de întârziere 
potrivit prevederilor legale. 
    ART. 8 
    Indiferent de cauza încetării înainte de termen a contractului, obligaţiile părţilor se duc la 
îndeplinire până la data la care încetează contractul. 
    ART. 9 
    Fiecare parte are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea contractului, în situaţia 
prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. c), în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea deciziei, arătând şi 
motivele acestei solicitări. 
 
    CAP. VII 
    Litigii 
 
    ART. 10 
    Neînţelegerile apărute între părţi în timpul derulării contractului se soluţionează pe cale 
amiabilă. 
    ART. 11 
    Dacă părţile nu ajung la o înţelegere pe cale amiabilă, litigiile sunt soluţionate de instanţele 
competente, conform legislaţiei în vigoare. 
 
    CAP. VIII 
    Dispoziţii finale 
 
    ART. 12 
    Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi, potrivit legii. 
    ART. 13 
    Completările sau modificările ce se aduc prezentului contract, în conformitate cu reglementările 
în vigoare, după semnarea lui, se efectuează prin act adiţional, semnat şi ştampilat de cele două 
părţi. 
 
    Încheiat astăzi, ........., în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte. 
 
 
    Agenţia Naţională pentru  Locuinţe,                             Unitatea administrativ-teritorială 
                                                                                                            orasul Alesd 
                                  
      

 

 


