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CONTRACT  

-Prestari servicii pentru proiectarea, executia, receptia tehnica si 

 punerea in functiune  instalatiei de utilizare gaze naturale – 
Nr………… / …………. 

 

PĂRŢI CONTRACTANTE: 

S.C.VIMATO S.R.L. cu sediul în Timişoara, str.Salcamilor Nr.8, certificat de înmatriculare J35/4408/1992, 

C.U.I. – RO7624630, cod IBAN  RO60BRDE360SV07543203600, tel./fax. 0256/487.539, 0722/732449, 0723/341449 

reprezentată prin ing.Viorel Martin  -director, în calitate de constructor si 

 

1.Solicitant 

Persoana juridica    

COMUNA GIROC cu sediul pe str. Semenic, nr. 54, jud. Timiş, telefon: 0256/395648, fax: 0256/395.798, cod fiscal 

5390613, cont IBAN RO79 TREZ 24A7 0060 0710 130X,  deschis la Trezoreria Timişoara, reprezentată prin Primar Dr. 

IOSIF- IONEL TOMA 

 Denumit(a) in continuare beneficiar a convenit incheierea Contractului Nr. ....../........................ de prestari 

servicii pentru proiectarea, executarea, receptia tehnica si punerea in functiune a instalatiei de utilizare cu SC VIMATO 

SRL, denumita in continuare prestator, persoana juridica, in calitate de firma autorizata de Autoritatea Nationala de 

Reglementare in Domeniul Energiei,pentru amplasamentul de mai jos: 

  

Amplasament: 

      Codul postal 307220, localitatea GIROC, în cadrul proiectului “Reabilitare și extindere clădiri pentru Școala 

Generală cu clasele 0-VIII din Comuna Giroc, județul Timiș”. 

2.Obiectul 

 Prestarea serviciilor de proiectare si executare a instalatiei de utilizare a gazelor naturale, de receptie tehnica si 

de punere in functiune a acesteia, in conformitate cu prevederile legale incidente sectorului gazelor naturale, verificarea 

proiectului urmand a fi facuta de catre un verificator atestat MDRT, selectat de catre beneficiar. 

3.Durata 

3.1 Durata este de 90 de zile de la obtinerea acordului de acces, de la executia bransamentului 

3.2 Prelungirea se realizeaza cu acordul scris al partilor. 

4.Pretul 

Proiectarea si executarea instalatiei de utilizare a gazelor naturale are o valoare de 24.351,46 lei la care se 

adaugă TVA în valoare de 4.626,78 lei, valoarea totală fiind de 28.978,24 lei cu TVA inclus (19%). 

4.1. Preţul pentru realizarea proiectului instalaţiei de utilizare a gazelor naturale şi de verificare a 

proiectului tehnic este de 1.230 lei la care se adaugă TVA 233,70 lei, valoarea totală fiind de 1.463,70 lei, din 

care: 

a) preţul aferent activităţii de proiectare este de 700 lei + TVA; 

b) preţul aferent activităţii de verificare MLPTL a proiectului tehnic este de 80 lei +TVA; 

c) tariful pentru realizarea documentației este de 450 lei + TVA. 

4.2 Preţul pentru realizarea execuţiei instalaţiei de utilizare a gazelor naturale este de 20.215 lei, la care se adaugă 

TVA în valoare 3.840,85 lei, cu o valoare totală 24.055,85 lei cu TVA inclus (19%).  din  care: 

a) preţul aferent activităţii de execuţie este de 24.055 lei (TVA inclus), în conformitate cu devizul 

tehnicoeconomic anexat; 

b) tariful aferent activităţii de punere în funcţiune a instalaţiei de utilizare este de ......................................… lei. 

 Facturarea lucrarilor si plata se poate face integral sau in transe pe parcursul receptionarii lucrarilor pe etape de 

executie,conform intelegerii intre parti,astfel incat la finalizarea lucrarii obligatiile de plata sa fie achitate. 

Plata se poate face integral sau in transe, conform intelegerii dintre parti, astfel incat la finalizarea lucrarii obligatiile de 

plata sa fie achitate. Plata se face in …….rate, ultima rata se achita dupa receptia tehnica si semnarea contractului cu E-

On Gaz Distributie SA. Lucrarea se considera finalizata odata cu punerea in functiune a instalatiei de utilizare si a 

predarii catre beneficiar a proiectului verificat de catre un verificator de proiecte atestat.  

 

 5.Obligatiile prestatorului 
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5.1 Realizeaza proiectul tehnic al instalatiei de utilizare a gazelor naturale,in conformitate cu prevederile 

Normelor tehnice pentru proiectarea,executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate de 

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, si il verifica prin intermediul unui verificator de proiecte 

atestat. 

5.2. Executa instalatia de utilizare a gazelor naturale in conformitate cu prevederile proiectului tehnic pus la 

dispozitie de beneficiar si intreprinde toate demersurile necesare receptiei tehnice si punerii in functiune a acesteia. 

5.3.  Inmaneaza beneficiarului 1 (un) exemplar din proiectul tehnic al instalatiei de utilizare impreuna cu toate 

anexele aferente. 

5.4.   Verificarea MLPTL, receptie tehnica (RT), si punere in functiune (PIF) 

5.5 Prestatorul de servicii garanteaza pentru corectitudinea si siguranta lucrarilor prestate in urmatoarele conditii: 

     Se ofera garantia pe o perioada de 24 de luni pentru toate lucrarile prestate. 

6.Obligatiile beneficiarului 

6.1 Pune la dispozitia prestatorului acordul de acces la sistem eliberat de catre operatorul licentiat,in conformitate 

cu prevederile legale (In situatia in care beneficiarul nu mandateaza prestatorul sa-l reprezinte in fata operatorului 

licentiat in scopul obtinerii acordului de acces). 

6.2 Pune la dispozitia prestatorului acordul investitorului/investitorilor privind racordarea la instalatia de utilizare 

comuna daca este cazul. 

6.3 Permite accesul reprezentantilor prestatorului in imobil in vederea efectuarii operatiilor necesare realizarii 

proiectului instalatiei de utilizare a gazelor naturale. 

6.4 Permite accesul reprezentantilor prestatorului in imobil in vederea punerii in practica a proiectului de utilizare 

a gazelor naturale. 

6.5 Indeplineste obligatiile de plata catre prestator in cuantumul si la termenele stabilite de comun acord. 

6.6 Executa  lucrarile de constructii aferente (spatii vitrate, cos de fum, ventilatie permanenta si priza de aer) 

7.Alte clauze 

7.1 Prezentul contract se poate modifica prin intremediul actelor aditionale cu acordul partilor. 

7.2 Divergentele se vor solutiona pe cale amiabila. 

7.3 Denuntarea unilaterala se poate realiza in cazul neindeplinirii obligatiilor uneia dintre parti. 

7.4 Prezentul  contract a fost intocmit in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte semnatara. 

7.5 Contractul intra in vigoare la data semnarii lui. 

            7.6 Periodic se mai poate face receptie partiala si se factureaza partea receptionata. 

        

                   Beneficiar,        Prestator, 

           COMUNA GIROC                                                                                              SC VIMATO SRL 

                   Primar,                                                                                                                  Director, 

       Dr. IOSIF-IONEL TOMA                                                                                Ing. VIOREL MARTIN 

 

 

 

 

       Compartiment Juridic, 

              Avizat juridic,                                                                                             

     Consilier juridic superior 

      Bogdan Camelia Loredana                                                                           

 

  

  Birou Financiar – Contabilitate,                                                                      

        Inspector I principal,  

    Ungureanu Ramona Lavinia                                                                              

 

 

 

   Compartiment Achiziții Publice  

Consilier achiziții publice I principal,  

                  Furdui Diana 

 

 

 

 

  Referitor la solicitarea dvs.privind elaborarea unui proiect de INSTALATIE UTILIZARE GAZE NATURALE, la 

adresa de mai sus, va facem cunoscute urmatoarele: 

   1. In calitate de viitor utilizator de gaze, va asumati obligatia de a respecta intocmai, conditiile tehnice pentru 

functionarea in conditii de siguranta a instalatiei, comunicate si specificate ulterior in documentatie. 

2. Va revine obligatia  prezentarii acordului investitorului, privind racordarea la instalatia de utilizare comuna, 

daca este cazul. 
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3.Veti pune la dispozitia noastra documente care sa ateste ca aparatele consumatoare de gaze ce urmeaza a fi 

instalate respecta prevederile legislatiei in vigoare. Pentru receptorii existenti, veti da o declaratie privind functionarea  pe 

proprie raspundere a acestora. 

4.Obligatia de realizare a proiectului se va considera indeplinita atunci cand el va fi declarat conform de catre un 

verificator atestat  MDRT, selectat: 

            ◼ de catre beneficiar               de catre societatea noastra  

5. Taxa montare contor ........ lei incl. TVA 

  

In acest sens va rugam sa va exprimati optiunea. 

   

  Am luat la cunostinta   De acord, 

  

 

Beneficiar  

COMUNA GIROC      

Primar, 

IOSIF IONEL TOMA 

 

                                                     

Semnatura .................................                                     Data   10.02.2021                                    

 


