
CONTRACT DE ANTREPRIZĂ PERSOANE FIZICE
NR......

Încheiat astăzi ..................
la .......................................




I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. DEC CONS S.R.L., cu sediul social în BUCURESTI, str. CALEA MOSILOR, bl 39 , scara 2, etaj 6, apartament 54, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J/40/2168, din 1993., cod fiscal nr. RO3272859 din 1993, având contul nr. RO29BTRL04301202H33324XX, deschis la BANCA TRANSILVANIA AG.MIHAI BRAVU, reprezentată de MILICA-RAFALET RADU, cu funcţia de ADMINISTRATOR, în calitate de ANTREPRENOR, pe de o parte, şi
1.2. Subsemnatul .............................................................., domiciliat în ..........................................
........................................................................., născut la data de ................................ în ........................ , fiul lui ..........................................................................., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ........ nr. ..................., eliberat de................................., cod numeric personal .............................................., în calitate de CLIENT, pe de altă parte,
	au convenit să încheie prezentul contract de antrepriză cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Antreprenorul se obligă să execute şi să predea „la cheie" cu toate materialele necesare intregii lucrari furnizate de antreprenor insusi, pe riscul său, următoarele lucrări
a)	...........................................................................................................................................
b)	...........................................................................................................................................
c)	...........................................................................................................................................
2.2. Antreprenorul va executa şi conduce execuţia lucrărilor contractate prin prezentul contract până la recepţia şi predarea lor „la cheie" clientului.
2.3. Lucrările de renovare vor fi executate de antreprenor conform planului de detaliu,  prezentat de client şi acceptat, fără obiecţii, de către antreprenor.  Acest plan de detaliu este considerat parte integrala din prezentul contract si se regaseste in anexa cu nr.1
2.4. Execuţia lucrărilor va putea fi începută de antreprenor numai după obţinerea de către client a autorizaţiei de construcţie şi a tuturor avizelor prevăzute de lege.

III. VALOAREA LUCRARILOR
3.1. Valoarea integrala si nemodificabila a manoperei lucrarilor a fost stabilita la ...................LEI.
3.2. Valoarea integrala si nemodificabila a materialelor necesare executiei a fost stabilita la .................. LEI. 
3.3. Valoarea integrala si nemodificabila a transportului a fost stabilita la ............. LEI
3.4  Valoarea materialelor va fi stabilita de comun acord inainte de inceperea lucrarilor si anexata prin deviz prezentului contract.
3.6. Valoarea totala a contractului este de : .................... LEI
3.7. Pentru orice lucrare suplimentara se va intocmi un deviz separat ce va constitui o noua anexa la prezentul contract.

IV. DURATA EXECUŢIEI
4.1. Durata execuţiei lucrărilor este de ............ zile, iar termenul încheierii lor şi predării integrale a lucrărilor „la cheie" este de ..............................

V. RECEPŢIA LUCRĂRILOR
5.1. Recepţia lucrărilor se va efectua la încheierea tuturor lucrarilor, in baza unui proces verbal, a carui structura va include toate lucrarile la care se obliga antreprenorul prin prezentul contract sa fie consemnata ca parte integranta a prezentului contract in anexa cu nr. 2
5.2. Prin semnarea procesului-verbal de recepţie se atestă că antreprenorul şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale şi, concomitent, ca antreprenorul are dreptul la plata integrală a lucrărilor contractate şi integral executate.

VI. CALITATEA LUCRĂRILOR
6.1. Clientul are dreptul să asiste şi să verifice modul de execuţie a lucrărilor care fac obiectul prezentului contract, ori de cate ori si pe toată durata de coordonare si executie a acestora, iar antreprenorul este obligat să efectueze şi să înlocuiască toate materialele, echipamentele etc. care nu corespund planurilor general şi de detaliu, proiectului de execuţie şi standardelor de calitate convenite.

VII. MODALITATEA DE PLATA
7.1. Lucrările se execută la preţuri de deviz stabilite în raport cu costul materialelor şi in raport cu  costurile manoperei , potrivit situaţiilor definitive de lucrări şi a celorlalte documente de plată prezentate de antreprenor.
7.2. Clientul se obliga, in conditiile in care antreprenorul isi respecta toate obligatiile contractuale stabilite prin prezentul contract, sa efectueze plata în mod eşalonat, astfel:
		-  ...................... LEI de la data in care antreprenorul face dovada ca a inceput lucrarile Aceasta data de incepere a lucrarii este ...............................
		-  restul sumei va fi achitata la receptia lucrarilor.

VIII. CLAUZA PENALĂ
8.1. Rezilierea unilaterală a prezentului contract atrage după sine daune-interese astfel: 
8.2. Neexecutarea şi implicit nepredarea la termen a lucrărilor, din culpa antreprenorului, atrage obligarea antreprenorului la plata celeilalte părţi de penalităţi daune interese în valoare de 0,1% din valoarea contractului pe zi calendaristica timp de 30 de zile dupa care clientul poate sista lucrarea si  sa o continue cu un alt antreprenor, toate obligatiile de plata ale clientuluii catre antreprenor pierzandu-si validitatea legala din acel moment .
8.3. Neplata în termen a lucrărilor executate şi recepţionate atrage obligativitatea clientului la plata de penalitati daune interese in valoare de 0,1% din valoarea contractului, pe zi calendaristica de intarziere.
8.4. Daca clientul a intarziat plata pe o perioada mai mare de 30 de zile de data stabilita in contract, antreprenorul isi rezerva dreptul de a-l actiona in instanta.

IX. FORŢA MAJORĂ
9.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
9.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 2 zile, producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
9.3. Dacă în termen de 5.zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

X. NOTIFICĂRI
10.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.
10.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.
10.3. Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată si se considera receptionata de catre cealalta parte contractuala doar daca partea expeditoare face dovada in scris a raportului de trimitere fax.

10.4. Notificările verbale nu au nici un fel de valabilitate, orice modificare ulterioara la prezentul contract putand fi efectuata strict pe cale scrisa si acceptata prin semnatura de ambele parti contractuale. 

XI. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
11.1. În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluţionare instantelor de judecata competente.

XII. CLAUZE FINALE
12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
12.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa bilaterala a părţilor contractuale şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
12.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.
12.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractuala astăzi .............................., data semnării lui.



S.C. DEC CONS S.R.L	
Administrator,

Radu Milica-Rafalet


