Consiliul local al MunicipiuluiMarghita

Anexa I la Regulament

CONTRACT - CADRU
DE FINANTARE NERAMBURSABILA PENTRU ACTIVITATI NONPROFIT
DE INTERES LOCAL
In conformitate cu Hotararea nr. ________________ a Consiliului local al municipiului Marghita
prin care se aproba finantarea activitatii de ____________________________ din bugetul local al
municipiului Bistrita in anul .....................,
intre:
Municipiul Marghita, reprezentat prin domnul Pocsaly Zoltan Ladislau – primar, in calitate de finantator
(denumit in continuare autoritate contractanta)
si
____________________, persoana fizica/persoana juridica cu sediul in ___________________,
str._____________ nr. _____, ap. ___, judetul Bihor, infiintata in baza sentintei civile nr. _________ tel.
_________, fax. ________, Cod fiscal ________, cont bancar in lei nr. _________________________,
deschis la _____________, reprezentata prin ____________, in calitate de reprezentant legal, denumita in
continuare Beneficiar, s-a incheiat prezentul Contract de finantare a Proiectului ____________ (denumit in
cele ce urmeaza „Proiectul”)
CAPITOLUL I - Obiectul contractului
Art.1. - Prezentul contract are ca obiect finantarea de catre autoritatea contractanta, din fondurile alocate
pentru domeniul _________ cuprins in bugetul local, a activitatilor care au fost stipulate in cererea de
finantare pe care Beneficiarul le va desfasura in cadrul Proiectului (denumirea)
____________________________, in vederea atingerii obiectivelor acestuia.
Cererea de finantare a fost analizata de catre Comisia de evaluare (conform prevederilor din Regulamentul
privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Marghita pentru
activitati nonprofit de interes local ).
CAPITOLUL II - Durata contractului
Art.2. - Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti.
Art.3. (1) - Proiectul va incepe si va fi finalizat de catre Beneficiar conform termenelor stabilite in cererea
de finantare, si anume de la ________ pana la ________. Acest interval de timp cuprinde si perioadele de
desfasurare a activitatilor descrise si prevazute a se realiza in cadrul Proiectului.
(2) - Partile pot conveni o prelungire a termenului de finalizare, daca intarzierea este cauzata de
neindeplinirea intocmai si la timp a obligatiilor contractuale de catre finantator, in situatii temeinic si
obiectiv justificate de catre beneficiar sau in caz de evenimente de forta majora. La cerere, Beneficiarul
poate sa solicite o prelungire corespunzatoare a perioadei de finalizare, aprobata de catre autoritatea
contractanta, dar nu mai tarziu de _______________.
(3) - Beneficiarul finantarii are obligatia sa finalizeze proiectul in anul bugetar in care s-a acordat

finantarea.
CAPITOLUL III – Obligatiile partilor
Art. 4. - Obligatiile beneficiarului sunt:
a. sa execute lucrarile proiectului asa cum sunt stipulate ele in cererea de finantare, sa asigure comunicarea
eficienta si operativa a problemelor tehnice si financiare atat in interiorul grupului de parteneri, daca
exista, cat si intre finantator si beneficiar/organizatiile din grup;
b. sa asigure suportul administrativ necesar executarii serviciilor;
c. sa asigure componenta si functionalitatea echipei de lucru a proiectului;
d. sa suporte toate obligatiile legate de plata personalului sau;
e. sa intocmeasca cererea de plata catre autoritatea contractanta;
f. sa comunice in scris autoritatii contractante, in termen de 30 de zile, in cazul in care se afla in stare de
faliment, lichidare sau daca cedeaza partea cea mai importanta a activelor sale;
g. sa permita pe toata durata contractului, precum si pe o perioada de 5 ani de la incetarea acestuia, in
decurs de 3 zile lucratoare de la primirea unei notificari in acest sens, accesul neingradit al
reprezentantilor autoritatii contractante sau a altor organe de control abilitate prin lege, pentru a controla
documentele pe baza carora se tine evidenta activitatilor derulate in cadrul contractului. Controlul se
efectueaza la locul unde aceste documente sunt pastrate de catre beneficiar;
h. sa intocmeasca si sa predea autoritatii contractante rapoartele de activitate, narative si financiare,
conform prevederilor din Ghidul solicitantului;
i. sa asigure contributia proprie in cota procentuala de ____%, din valoarea proiectului;
j. in cazul in care prin proiect se deruleaza lucrari de constructie care necesita autorizatie de construire,
beneficiarul este obligat sa respecte legislatia in vigoare, in caz contrar fiind obligat sa restituie
finantarea alocata de la bugetul local;
Art. 5. - Obligatiile autoritatii contractante sunt:
a. sa puna la dispozitia Beneficiarului fondurile necesare derularii activitatilor Proiectului in conditiile
prevazute la art. 12;
b. sa nu comunice, in nici o situatie, fara consimtamantul prealabil scris al beneficiarului, informatii
confidentiale apartinand beneficiarului sau obtinute de autoritatea contractanta in baza relatiilor
contractuale;
c. sa aprobe rapoartele de activitate ale beneficiarului;
d. sa asigure si sa realizeze monitorizarea si evaluarea intermediara si finala a proiectului;
e. sa urmareasca cofinantarea proiectelor prin verificarea efectuarii cofinantarii si a documentelor
justificative si, dupa caz, prin verificare la locul desfasurarii proiectului.
CAPITOLUL IV – Participarea tertilor
Art.6. - In sensul prezentului articol, prin terta persoana se intelege beneficiar asociat si/ sau sub-beneficiar.
Art.7. - Participarea tertelor parti este permisa dar nu va scuti beneficiarul de nici una din obligatiile si
responsabilitatile sale stabilite prin prezentul contract.
Art.8. - Beneficiarul va impune tertilor aceleasi obligatii care ii sunt impuse lui insusi, asigurand
respectarea tuturor drepturilor pe care le are autoritatea contractanta, in baza prezentului contract.
Art.9. - Beneficiarul nu este autorizat sa reprezinte sau sa angajeze raspunderea autoritatii contractante in
raport cu tertele parti. Beneficiarul trebuie sa aduca la cunostinta tertelor parti aceasta interdictie si sa se

abtina de la orice formulare sau comportament care ar putea fi gresit intelese in aceasta privinta.
CAPITOLUL V - Valoarea contractului
Art. 10. - Valoarea contractului
(1) - Valoarea contractului este de ___________________ lei, reprezentand suma alocata Proiectului
de catre C.L. Marghita, adica ______% din valoarea proiectului.
(2) - La data semnarii prezentului contract, Beneficiarul declara ca Proiectul care face obiectul
prezentului contract mai beneficiaza de urmatoarele finantari pentru realizarea sa (se vor preciza numele
institutiei si suma):
1. ______________________________________________________________
(3) - Detaliile referitoare la alte surse de finantare ce au fost utilizate pentru cofinantarea activitatilor
Proiectului vor fi incluse si in raportul financiar final, intocmit conform prevederilor prezentului contract.
Art. 11. - Bugetul proiectului. Destinatia
(1) Beneficiarul este obligat sa respecte bugetul detaliat al proiectului. Cheltuielile vor fi efectuate
conform bugetului proiectului si prevederilor prezentului contract.
(2) Toate fondurile care fac obiectul finantarii, dobanzile aferente, precum si bunurile pentru
achizitionarea carora au fost utilizate acestea si alte bunuri primite in acest scop, vor fi utilizate de catre
Beneficiar numai pentru realizarea activitatilor si atingerea scopurilor specificate ale Proiectului, conform
bugetului stabilit; atunci cand, pentru indeplinirea obligatiilor contractuale, Beneficiarul achizitioneaza, din
fonduri publice nerambursabile, produse, lucrari sau servicii, procedura de achizitie este cea prevazuta de
O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Atunci cand autoritatea contractanta constata, pe baza rapoartelor sau ca urmare a verificarilor
efectuate, ca Beneficiarul a folosit sau foloseste fondurile si/sau bunurile achizitionate pentru derularea
proiectului, intr-o maniera neconforma cu clauzele contractuale sau ca nu justifica utilizarea sumelor,
aceasta poate solicita in scris restituirea lor.

(4) Beneficiarul are obligatia de a restitui C.L. Marghita in termen de 5 zile lucratoare de la primirea
solicitarii scrise a acestuia sumele intrebuintate in alte scopuri decat desfasurarea activitatilor Proiectului si
cele a caror intrebuintare nu este dovedita conform prevederilor art. 21.
(6) Obligatiile prevazute de alin. 3 raman in vigoare timp de 5 ani dupa incetarea prezentului
contract.
CAPITOLUL VI – Plati
Art.12. - Efectuarea platilor
(1) Autoritatea contractanta efectueaza platile prezentului contract in transe, in raport cu faza
proiectului si cheltuielile aferente, in functie de evaluarea posibilelor riscuri financiare, durata si evolutia in
timp a activitatii finantate ori de costurile interne de organizare si functionare ale beneficiarului.
(2) Fiecare transa va fi platita numai dupa prezentarea raportului intermediar si a documentelor
justificative aferente cheltuielilor efectuate de beneficiar in raport cu faza proiectului, atat pentru finantarea
de la bugetul local cat si pentru contributia proprie.
(3) Autoritatea contractanta nu va elibera beneficiarului ultima transa a finantarii nerambursabile mai
inainte de validarea raportului de activitate final, pe care beneficiarul este obligat sa il depuna la sediul
autoritatii finantatoare in termen de 15 zile de la terminarea activitatii. Data limita de prezentare a raportului
final este 30 noiembrie …….., cu exceptia proiectelor care presupun activitati prevazute in luna decembrie,
pentru care data limita de depunere a raportului final este 27 decembrie ...........
(4) Validarea se va face in termen de cel mult 15 de zile de la depunerea de catre beneficiar a
raportului de activitate final.
(5) Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a face verificari atat in perioada derularii
contractului de finantare nerambursabila, cat si ulterior validarii raportului final, in scopul completarii
dosarului finantarii nerambursabile, dar nu mai tarziu de 3 luni de la expirarea termenului prevazut la alin.
(3).
(6) Autoritatea contractanta poate suspenda, cu notificare scrisa, in intregime sau partial, plata, fara
rezilierea contractului, in cazul nerespectarii de catre beneficiar a oricareia dintre obligatiile sale
contractuale si sa procedeze la verificarea intregii documentatii privind derularea Proiectului finantat si
utilizarea finantarii.
CAPITOLUL VII - Modalitati de plata
Art.13. - Toate platile care privesc prezentul contract se realizeaza exclusiv prin mijloace bancare.
Autoritatea contractanta efectueaza platile in cadrul prezentului contract direct in contul beneficiarului.
Art.14. - Nu sunt admise plati in numerar intre autoritatea contractanta si beneficiar.
CAPITOLUL VIII - Cheltuieli
Art.15. - Efectuarea cheltuielilor de catre Beneficiar:
(1) Orice suma primita ca finantare de la autoritatea contractanta in temeiul prezentului contract va fi
cheltuita de catre Beneficiar numai pentru realizarea Proiectului;
(2) Beneficiarul va efectua numai cheltuieli care se incadreaza in categoriile si limitele de cheltuieli
aprobate ale Proiectului. In cazul in care au fost efectuate alte cheltuieli sau cu depasirea limitelor prevazute,
autoritatea contractanta va putea solicita returnarea respectivelor sume.
(3) Cheltuielile efectuate inainte de si dupa perioada de derulare a proiectului, asa cum este prevazut la art.
3, nu sunt eligibile si nu pot fi decontate de catre beneficiar.

Art.16. - Beneficiarul intocmeste un raport explicativ al costurilor cuprinse in deviz, pentru fiecare perioada
de raportare, care va fi prezentat autoritatii contractante.
Art.17. - Devizul postcalcul si raportul explicativ al costurilor vor fi semnate de catre reprezentantul
autorizat al beneficiarului si de catre responsabilul financiar al acestuia. Prin aceasta viza se confirma pe
proprie raspundere realitatea datelor inscrise si incadrarea cheltuielilor in limita sumelor prevazute in
contract.
Art.18. La intocmirea raportului financiar final, beneficiarul va prezenta decontul aferent atat sumei primite
de la autoritatea contractanta, prevazuta in prezentul contract la art. 10, reprezentand ____% din valoarea
proiectului, cat si pentru contributia proprie, reprezentand ____% din valoarea proiectului.
CAPITOLUL IX - Monitorizare si control
Art. 19. - Informare
Beneficiarul furnizeaza autoritatii contractante toate informatiile referitoare la derularea Proiectului pe care
acesta i le solicita. Autoritatea contractanta poate solicita oricand Beneficiarului informatii cu privire la
stadiul activitatilor, Beneficiarul avand obligatia sa raspunda in scris oricarei solicitari a acesteia in termen
de 5 zile lucratoare.
Art. 20. - Prezentarea rapoartelor obligatorii.
(1) Beneficiarul va transmite Primariei municipiului Marghita informatii privind derularea
Proiectului si utilizarea sumelor primite. In acest scop, Beneficiarul va prezenta Primariei municipiului
Marghita:
a. raportari intermediare: vor fi depuse pana in data de 10 a lunii;
b.un raport de activitate final asupra utilizarii tuturor sumelor primite cu privire la activitatile
Proiectului, depus in termen de 15 zile de la incheierea activitatii, dar nu mai tarziu de data de 30 noiembrie a
anului bugetar in care a fost incheiat contractul de cofinantare, cu exceptia proiectelor care presupun activitati
prevazute pentru luna decembrie, pentru care data limita de depunere a raportului final este 27 decembrie.
(2) Raportul financiar va fi structurat conform capitolelor de buget aprobate de catre Comisia de
evaluare, in scopul verificarii de catre Primaria municipiului Marghita a incadrarii in capitolele bugetare.
(3) Raportul financiar va fi insotit obligatoriu de documentele justificative ale platilor efectuate de
Beneficiar, in copie; la solicitarea Primariei municipiului Marghita beneficiarul va prezenta documentele
justificative si in original.
(4) Raportul de activitate final va fi elaborat de catre Beneficiar pe baza compararii cu calendarul
initial al Proiectului. Acesta va cuprinde activitatile demarate, activitatile finalizate, sumele utilizate,
necorelarile existente fata de planificare.
(5) Raportul final va fi depus in doua exemplare original si copie precum si in format electronic la
sediul Primariei Municipiului Marghita, situat in Calea Republicii, nr. 1, in termen de 15 zile calendaristice
de la data finalizarii Proiectului prevazuta la art.3;
(6) Obligatiile prevazute la alin.3 si 5 ale prezentului articol sunt considerate de parti ca fiind
esentiale pentru realizarea scopului prezentului contract.
(7) In scopul informarii Primariei municipiului Marghita cu privire la dificultatile aparute pe
parcursul derularii Proiectului, Beneficiarul va elabora si transmite acestuia rapoarte speciale.
Art. 21. - Evaluarea rapoartelor

(1) Raportul de activitate final va fi supus aprobarii conducatorului autoritatii locale. Primaria
municipiului Bistrita va urmari ca evaluarea rapoartelor sa se faca in termen de 15 zile de la primire.
(2) Dupa analiza acestora, Primaria municipiului Marghita va aproba rapoartele sau vor decide
luarea masurilor care se vor lua in cazul in care, in urma analizei unui raport, se constata incalcarea
obligatiilor contractuale si neatingerea obiectivelor.
Art. 22. - Monitorizarea
(1) Pe toata durata contractului, precum si pe o perioada de 5 ani de la incetarea acestuia,
Beneficiarul este obligat sa permita, in orice moment, accesul neingradit al reprezentantilor Primariei
municipiului Marghita sau a altor organe de control abilitate prin lege, in scopul realizarii controlului
financiar si auditului, pentru a controla registrele, documentele si inregistrarile detinute de catre Beneficiar,
pe baza carora se tine evidenta activitatilor derulate in cadrul Proiectului, pentru verificarea conformarii fata
de prevederile prezentului contract. Controlul se efectueaza la locul unde aceste documente sunt pastrate de
catre Beneficiar, iar acesta are obligatia sa prezinte orice documentatie solicitata. In cazul refuzului de a
permite accesul acestor persoane si de a coopera cu acestia, Beneficiarul are obligatia de a restitui C.L.
Marghita in termen de 5 zile lucratoare de la primirea solicitarii scrise, suma pe care a primit-o ca finantare
de la C.L. Marghita pentru realizarea Proiectului.
(2) - Curtea de Conturi are calitatea de a exercita controlul financiar asupra derularii activitatii
nonprofit finantate din fondurile publice.
CAPITOLUL X - Rezultate. Publicitate
Art. 23. - Promovarea Proiectului
(1) Beneficiarul are obligatia de a face referire explicita pe toate materialele si produsele obtinute in
urma finantarii primite (acolo unde este posibil), precum si cu ocazia tuturor evenimentelor si actiunilor
desfasurate pe durata Proiectului, la urmatoarea expresie: “Proiect cofinantat din bugetul local al
municipiului Marghita pe anul ........”.
(2) Beneficiarul de finantare nerambursabila de la bugetul local al municipiului Marghita se obliga
sa respecte Regulile de identitate vizuala prevazute in art.11-13 din Regulament.
(3) C.L. Marghita va putea, pe parcursul derularii Proiectului sau la finalul acestuia, sa faca publice
in modul in care va considera necesar, prin publicarea de articole sau alte manifestari:
- obiectivele si durata Proiectului;
- finantarea acestuia de catre C.L. Marghita;
- activitatile efectuate in cadrul Proiectului;
- rezultatele obtinute.
Art. 24. - In privinta drepturilor de proprietate industriala si intelectuala, exploatare si diseminarea
rezultatelor specifice obiectului contractului, se respecta prevederile legale in vigoare.
Art. 25. - Autoritatea contractanta nu isi asuma raspunderi si nu intervine in litigiile care pot aparea intre
parteneri in privinta drepturilor de proprietate asupra rezultatelor obtinute sau utilizate de acestia, atat pe
parcursul derularii proiectului, cat si dupa finalizarea acestuia.
CAPITOLUL XI – Raspunderea contractuala
Art. 26. - Beneficiarul isi asuma intreaga raspundere tehnica si supravegherea generala a executarii
serviciilor contractate.

Art. 27. - Beneficiarul raspunde pentru realizarea obligatiilor contractuale si suporta pagubele cauzate
autoritatii contractante, ca urmare a oricaror actiuni sau omisiuni legate de realizarea contractului si care ii
sunt imputabile.
Art. 28. - Beneficiarul raspunde pentru indeplinirea la timp a demersurilor necesare in vederea obtinerii
aprobarilor, avizelor sau licentelor necesare realizarii contractului in concordanta cu reglementarile in
vigoare.
Art. 29. - Beneficiarul raspunde de exactitatea datelor prezentate in documentele justificative de plata.
Art. 30. - Beneficiarul raspunde de pastrarea documentelor care au stat la baza incheierii contractului pe o
perioada de minimum 5 ani de la data incetarii raporturilor contractuale.
Art. 31. - Autoritatea contractanta nu este raspunzatoare pentru prejuduciile suferite de beneficiar, de catre
personalul acestuia ori de catre subcontractori in timpul executarii contractului.
Art. 32. - Autoritatea contractanta nu poate fi supusa vreunei revendicari pentru compensarea sau reparatii
fata de aceste prejudicii.
Art. 33. - Autoritatea contractanta are obligatia de a sprijini, prin demersuri necesare, obtinerea la timp a
aprobarilor, avizelor si licentelor si va actiona ca acestea sa nu fie abuziv intarziate sau refuzate.
Art. 34. - In cazul in care beneficiarul nu respecta prevederile contractuale cu privire la termenele de
decontare, nu va beneficia de alocarea de sume pentru programele de lucru urmatoare.
Art. 35. - Limite ale raspunderii C.L.Marghita:
(1) Beneficiarul este singura persoana responsabila pentru modul in care finantarea este folosita;
raspunderea C.L. Marghita nu va fi in nici un fel angajata in cazul in care Beneficiarul va fi tinut responsabil
fata de terti pentru orice prejudicii cauzate in derularea Proiectului si in nici o alta situatie ce decurge dintr-o
actiune sau inactiune ilicita a Beneficiarului legata de finantarea acordata prin prezentul contract.
(2) C.L. Marghita nu raspunde in cazul nerespectarii legislatiei in vigoare de catre Beneficiar sau de
catre angajati, colaboratori sau consultanti ai acestuia.
(3) Beneficiarul este raspunzator de respectarea legislatiei fiscale si raspunde pentru plata taxelor,
impozitelor si altor obligatii catre bugetul statului presupuse de derularea Proiectului al carui titular este, cat
si a penalizarilor ce decurg din intarzierea acestor plati.
CAPITOLUL XII - Subcontractare
Art. 36. - Beneficiarul poate subcontracta, cu aprobarea autoritatii contractante numai pana la 20% din
valoarea contractului cu alti colaboratori, care au obiect de activitate similar cu al beneficiarului si care nu
sunt specificati in contract. In cazul in care beneficiarul depaseste limitele maxime precizate, autoritatea
contractanta va refuza plata diferentei de valoare care depaseste aceasta limita.
Art. 37. Finantatorul isi asuma dreptul de a suspenda finantarea pe o perioada nedeterminata, in functie de
veniturile incasate la bugetul local si eventual de a o diminua, fara ca beneficiarul sa poata emite vreo
pretentie in aceasta situatie.

CAPITOLUL XIII – Cesiunea
Art. 38. – Este interzisa cesiunea contractului sau a unor parti din acesta.
CAPITOLUL XIV – Rezilierea contractului
Art. 39. - Autoritatea contractanta poate rezilia contractul daca beneficiarul este in lichidare voluntara, se
afla in faliment sau daca vinde ori cedeaza partea cea mai importanta a activelor sale.
Art. 40. - Autoritatea contractanta poate rezilia contractul daca beneficiarul nu demareaza realizarea
contractului in termenul stabilit in contract.
Art. 41. (1) Contractele de finantare pot fi reziliate de plin drept, fara a fi necesara interventia instantei de
judecata, in termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificarii prin care partii in culpa i s-a adus
la cunostinta ca nu si-a indeplinit obligatiile contractuale.
(2) Notificarea va putea fi comunicata in termen de 10 zile calendaristice de la data constatarii
neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a uneia sau mai multor obligatii contractuale.
(3) In cazul rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul
finantarii este obligat in termen de 15 zile sa returneze ordonatorului principal de credite sumele primite, cu
care se reintregesc creditele bugetare ale acestuia, in vederea finantarii altor programe si proiecte de interes
public.
(4) Nerespectarea termenelor si a prevederilor din contract duce la pierderea transei finale
conform precum si interzicerea participarii pentru obtinerea finantarii pe viitor.
CAPITOLUL XV – Forta majora
Art. 42. (1) Forta majora, asa cum este ea definita prin lege, apara de raspundere partea care o invoca in
termen.
(2) Beneficiarul nu este indreptatit la plata daca este impiedicat, din cauze de forta majora, sa-si
indeplineasca obligatiile contractuale. Forta majora trebuie anuntata in scris in 10 zile de la aparitia ei, iar la
disparitia fortei majore, tot in termen de 10 zile trebuie facuta o notificare scrisa. Realizarea partiala a
Proiectului are drept rezultat plata partiala, Beneficiarul avand obligatia sa restituie sumele care nu au fost
cheltuite in perioada derularii proiectului.
CAPITOLUL XVI – Penalitati
Art. 43. – (1) In cazul in care beneficiarul intarzie in realizarea obligatiilor contractuale, beneficiarii
finantarii datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere, conform legislatiei privind colectarea creantelor
bugetare, care se constituie in venituri ale bugetului local.
(2) In situatia in care vor aparea sume de recuperat, pentru acestea se vor calcula majorari de
intarziere in cuantum de 0.1% pentru fiecare zi de intarziere. Majorarile se vor aplica din ziua urmatoare
expirarii termenului fixat pentru restituirea sumelor reprezentand cheltuieli stabilite ca fiind neeligibile.
CAPITOLUL XVII – Litigii
Art. 44. - Litigiile de orice fel decurgand din executarea prezentului contract se solutioneaza pe cale

amiabila in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia lor. Eventualele litigii nascute din interpretarea,
executarea, incetarea prezentului contract, care nu pot fi solutionate pe cale amiabila, vor fi supuse
solutionarii instantelor judecatoresti de drept comun.
CAPITOLUL XVIII - Incetarea contractului
Art. 45. - Incetarea contractului:
(1) Contractul inceteaza de drept, fara a fi necesara punerea in intarziere sau o alta formalitate, in
cazul nerespectarii de catre Beneficiar a obligatiilor prevazute in prezentul contract, art. 10 pana la art. 21.
(2) In cazul incetarii contractului conform alin.1, Beneficiarul este obligat la restituirea
disponibilitatilor ramase nefolosite si a contravalorii bunurilor achizitionate din sumele primite de la C.L.
Marghita aflate in patrimoniul sau.
CAPITOLUL XIX - Dispozitii generale si finale
Art. 46. - Cauze care inlatura raspunderea contractuala:
(1) Nici o parte nu este raspunzatoare pentru incalcarea obligatiilor contractuale, daca executarea
unor astfel de obligatii este impiedicata de imprejurari de forta majora.
(2) Partea afectata de un astfel de eveniment are obligatia de a instiinta cealalta parte si de a lua toate
masurile rezonabile pentru a inlatura incapacitatea sa de a-si indeplini obligatiile din contract.
(3) Pe durata imposibilitatii executarii obligatiilor, partile se vor consulta reciproc cu privire la
masurile corespunzatoare care urmeaza a fi luate. Daca evenimentul se produce si continua pe o perioada
mai mare de 60 de zile, partile vor putea conveni rezilierea prezentului contract.
Art. 47. – Comunicari:
(1) Orice comunicare intre parti se va face in scris, la adresa mentionata in cuprinsul prezentului
contract sau care va fi comunicata celeilalte parti in scris, utilizand mijloace care permit evidenta
transmiterii si primirii acestora. Daca expeditorul solicita confirmarea de primire, el va indica aceasta in
comunicarea lui.
(2) Rapoartele si toate celelalte comunicari intre cele doua parti se vor transmite la urmatoarele
adrese:
a) Pentru C.L. Bistrita - Primaria municipiului Bistrita, Piata Centrala, nr. 6, tel: 0263/224706.
b) Pentru Beneficiar:__________, in calitate de reprezentant legal al ____________, str. _________,
nr. ___, bl. ___, ap. __, localitatea _____, judetul Bistrita - Nasaud.
Art. 48. - Comunicarile referitoare la cereri, avize, aprobari, acorduri se fac in forma scrisa, pe suport care
sa permita inregistrarea acestora.
Art. 49. - Prevederile contractului pot fi modificate si/sau completate numai prin acte aditionale semnate de
comun acord de catre parti, sau de catre imputerniciti ai acestora.
Art. 50. - Prezentul contract s-a incheiat in 2 exemplare originale, ambele avand aceeasi forta de drept,
asigurandu-se cate un exemplar pentru fiecare parte.
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