ROMANIA
JUDETUL GALATI

COMUNA UMBRARESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr.20
din 26.03.2020
privind: aprobarea lucrarilor de intretinere a drumurilor comunale de pe raza comunei
Umbraresti, judetul Galati
Initiator: Stoica Paraschiv, primarul comunei Umbraresti , judetul Galati ;
Nr.inregistrare si data depunerii proiectului de hotarare: 2038 din 17.03.2020
Consiliul local al comunei Umbraresti , judetul Galati, intrunit in sedinta ordinara
din data de 26.03.2020 ;
Avand in referatul de aprobare al initiatorului inregistrat sub nr. 2039 din 17.03.2020;
A vand in vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din aparatul de
specialitate al primarului , inregistrat sub nr. 2040 din 17.03.2020 ;
Avand in vedere avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local ;
Avand in vedere prevederile art.7 alin.(5) din Legea nr.98/20 16 privind achizitiile
publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile art.43 alin.(l), art.126 si 127 din Norrnele metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare Ia atribuirea contractului de achizitie publica!acordului-cadru din Legea
nr.98/2016 privind achizitiile publice, aprobate prin HG nr.395/2016;
Avand in vedere devizul privind lucrarile de intretinere a drumurilor comunale;
Avand in vedere prevederile art.44 alin.( 4) din Legea nr.273/2006 privind finantele
publice, cu modificarile si completarile ulterioare ;
Avand in vedere Hotararea Consiliului local Umbraresti nr. 11 din 17 .02.2020 de
aprobare a bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020;
Avand in vedere prevederile art.l29 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.d) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
In bazaart.l39 alin.(l) si ale art.196 alin.(l) lit.a) din O.U.G . nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
HOT A RA S TE:
Art.1. Se aproba executia lucrarilor de intretinere a drumurilor comunale de pe raza
comunei Umbraresti, judetul Galati, in valoare totala de 535,431,10 lei inclusiv TVA, respectiv
449.942,10 lei exclusiv TV A, conform devizului de lucrari anexat. Plata se va face din contul nostru
84.02.03.
Art.2. Se aproba caietul de sarcini , conform anexei Ia prezenta hotarare.
Art. 3. Primarul va duce Ia indeplinire prevederile prezentei hotarari prin compartimentul
de specialitate.
~rif'"~"""' "''nt<:> hotarare se va comunica lnstitutiei Prefectului , judetul Galati si se va
prin grija secretarului comunei .
DE SEDINTA,

CONTRASEMN EAZA,
SECRETAR,
ANDRON~EORGETA
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ROMANIA

JUDETUL GALATI
COMUNA UMBRARESTI

PRIMAR
Nr. 2039 din 17.03.2020

REFERA T DE APROBARE

Ia proiectul de hotarare privind aprobarea lucrarilor de intretinere a drumurilor comunale
de pe raza comunei Umbraresti, judetul Galati

Proiectul de hotarare a fost initiat in baza referatului nr.l951 din data de 16.03.2020 intocmit de
d-1 viceprimar Condrache Marice!, prin care informeaza executivul de necesitatea efectuarii lucrarilor de
intretinere a drumurilor asfaltate de pe raza comunei.
Pentru aceasta s-a intocmit devizul de lucrari care estimeaza o valoare de 449.942,10 lei fara
TVA, fapt pentru care supun spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare initiat.

ROMANIA

JUDETUL GALATI
COMUNA UMBRARESTI
PRIMAR
COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL
Nr. 2040 din 17.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proietul de hotarare privind aprobarea lucrarilor de intretinere a drumurilor comunale
de pe raza comunei Umbraresti, judetul Galati

Proiectul de hotarare initiat este legal constituit, are Ia baza legislatia in vigoare si vine in
sprijinullegalitatii cheltuieilor ce vor fi efectute pentru intretinerea drumurilor comunale in comuna
Umbraresti in timpul anului 2020.
Prin referatul nr.l951 din data de 16.03.2020 , d-1 viceprimar Condrache Marice!, informeaza
executivul de necesitatea efectuarii de lucrari de intretinere a drumurilor asfaltate de pe raza comunei .
Pentru remedierea acestor neajunsuri, propune alocarea din bugetullocal aprobat in anul 2020,
cap. 84.01.03- Drum uri si poduri , a sumei de 535.431,10 lei cu TV A, conform devizului si caietului de
sarcini ,astfel incat, din punctul de vedere al compartimentului financiar contabil, pe baza bugetului de
venituri si cheltuieli aprobat prin HCL nr.ll din 07.02.2020 ,exista posibilitatea de alocare punctuala a sumei
mentionate mai sus pentru lucrari de intretinere a drumurilor comunale de pe raza comunei Umbraresti ,
judetul Galati
Drept pentru care, va rog sa analizati propunerea executivului si sa hotarati conform prevederilor
legale in vigoare.

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA UMBRARESTI

CONSILIUL LOCAL
COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOL TARE ECONOMICO-SOCIALA
BUGET-FINANTE, ADMINITRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT
AL COMUNEI, AGRICULTURA,GOSPODARIE COMUNALA, PROTECTIA
MEDIULUI, SERVICII SI COMERT

AVIZ

2020

In conformitate cu prevederile art. 125 alin.(1) lit.b) si ale art. 136 alin.(8) lit.c) din
OUG nr. 57 din 3.07.20 19, privind Codul administrativ, comisia s-a intrunit in sedinta pentru a
analiza si aviza - Proiectul de hotarare privind aprobarea lucrarilor de intretinere a drumurilor
comunale de pe raza comunei Umbraresti, judetul Galati

Documentatia depusa pentru analiza si avizare cuprinde :
Proiect de hotarare;
Referat de aprobare
Raport de specialitate
Prin urmare, comisia de specialitate:
N u avizeaza;
c;<:_ Avizeaza favorabil, in forma propusa;
Avizeaza favorabil, cu urmatoarele amendamente:
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CONDRACHE MARICEL - presedinte ~~-,;z.-79----.,...-:c:~POGOR IORDACHE
- secretar ---~'---;;-~--'1---+POPAIOAN
-membru
CUCOANES VIOREL - membru
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ROMANIA

JUDETUL GALATI
COMUNA UMBRARESTI
CONSILIUL LOCAL
COMISIA PENTRU INV A TAMANT, SANA TATE, CULTURA,
PROTECTIE SOCIALA, ACTIVIT A TI SPORTIVE SIDE AGREMENT

A VIZ
2020

In conformitate cu prevederile art. 125 alin.(l) lit.b) si ale art. 136 alin.(8) lit.c) din OUG nr.
57 din 3.07.20 19, privind Codul administrativ, comisia s-a intrunit in sedinta pentru a
analiza si aviza - Proiectul de hotarare privind aprobarea lucrarilor de intretinere a drumurilor
comunale de pe raza comunei Umbraresti, judetul Galati

Documentatia depusa pentru analiza si avizare cuprinde :
Proiect de hotarare;
Referat de aprobare
Raport de specialitate
Prin urmare, comisia de specialitate:
Nu avizeaza;
.J2.A. vizeaza favorabil, in forma prop usa;
A vizeaza favorabil, cu urmatoarele amendamente:
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_
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DRUTA PANAITE- membru
IANCU VALERICA- membru ---.,.--1'---7.---+--~
LUPU SAVIN- membru

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA UMBRARESTI
CONSILIUL LOCAL
COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
APARAREA ORDINEI PUBLICE, A DREPTURILOR CETATENILOR

AVIZ
din ,).._1) •{) .~ . 2020

In conformitate cu prevederile art. 125 alin.(1) lit.b) si ale art. 136 alin.(8) lit.c) din OUG nr.
57 din 3.07.2019, privind Codul administrativ, comisia s-a intrunit in sedinta pentru a
analiza si aviza- Proiectul de hotarare privind aprobarea lucrarilor de intretinere a drumurilor
comunale de pe raza comunei Umbraresti, judetul Galati

Documentatia depusa pentru analiza si avizare cuprinde :
Proiect de hotarare;
Referat de aprobare
Raport de specialitate

Prin urmare, comisia de specialitate:
Ntr-av-izeaza;
Avizeaza favorabil , in forma propusa;
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Proiectul de hotarare cu ..':./... ... voturi " pentru "

NEICA GHEORGHE- presedinte----jBJ:.~~~---:).4~
MOISI VALERICA - secretar ----:f#.-----=:::Po.~rr't
ZAHARIA IONmemb!u
MATE! TOADER- membru
OJOC TEODORmembru

ROMANIA
JUDETUL GALATI
C.I.F 4393131
PRIMARIA COMUNEI UMBRARE~TI
Umbrare~ti, strada Stefan eel Mare, nr. 197, cod 807310

Tel: 0236 829400; 0236 829877; 0236 829077; Fax: 0236 829400;

E-mail : primariaumbraresti@hotmail.com

ANEXA LAHCL
NR.20din 26.03.2020

CAIETDE SARCINII
privind cerintele minime referitoare Ia capacitatea tehnica, economica si financiara, pe
care trebuie sa le indeplineasca operatorul economic pentru a fi considerat calificat in vederea
participarii Ia incredintare directa pentru atribuirea contractului de lucrari :
"Lucrarii de intertinere a drumurilor comunale in comuna Umbraresti, Judetul Galati"

1. Cod CPV: 45233120-6- Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)

Avand in vedere ca valoarea estimata a investitiei,este 449.942,10 lei fara tva si pentru a asigura o
participare cat mai larga a agentilor economici si pentru a realiza o concurenta reala, am ales
incredintarea directa ".
Valoarea estimata reprezinta Cap. 4.1 - Constructii si instalatii si alegerea procedurii si s-a facut prin
raportare Ia prevederile art. 113 a! in ( 11) coroborate cu art. 7 a! in (5) din Legea nr. 98 /2016 si art.17
alin (l)punctul a din HG.395/2016.
Prin intermediul caietului de sarcini se documenteazii deciziile din etapa de planificare/pregiitire
a achizitiei In legiitura cu:
a) relatia dintre obiectul, constn1ngerile asociate ~i complexitatea contractului, pe de o parte, ~i
resursele disponibile Ia nivel de autoritate contractantii pentru derularea activitatilor din etapele
procesului de achizitie publica, pede alta parte;
b) procedura de atribuire aleasii, precum ~i modalitatile speciale de atribuire a contractu lui de
achizitie publica asociate, daca este cazul;
c) tipul de contract prop us ~i modalitatea de implementare a acestuia;
d) mecanismele de plata In cadrul contractului, alocarea riscurilor In cadrul acestuia, miisuri de
gestionare a acestora, stabilirea penalitatilor pentru neindeplinirea sau lndeplinirea defectuoasii a
obligatiilor contractuale;
e) justifidirile privind determinarea valorii estimate a contractului/acordului-cadru, precum ~i
orice alte elemente legate de obtinerea de beneficii pentru autoritatea contractantii ~i/sau lndeplinirea
obiectivelor comunicate Ia nivelul sectorului administratiei publice In care activeazii autoritatea
contractantii;
f) justificarile privind alegerea procedurii de atribuire in situatiile previizute Ia art. 69 a! in. (2)(5) din Lege ~i , dupii caz, decizia de a reduce termenele in conditiile legii, decizia de a nu utiliza
impartirea pe loturi, criteriile de calificare privind capacitatea ~i, dupii caz, criteriile de selectie, criteriul
de atribuire ~i factorii de evaluare utilizati;
g) obiectivul din strategia localii/regionalii/nationalii de dezvoltare Ia a ciirui realizare contribuie
contractullacordul-cadru respectiv, dacii este cazul;
h) orice alte elemente relevante pentru indeplinirea necesitiitilor autoritatii contractante".

Pentru ca autoritatea contractanta sa aiba certitudinea incheierii contractului de achizitie
publica de lucrari cu un operator economic care sa reflecte posibilitatea concreta a acestuia de a
indeplini in conditii optime contractul in termenul convenit si de a rezolva eventuate dificultati
legate de indeplinirea acestuia propunem criterii de calificare minime urmatoarele:

2.Depunerea unei declaratii pe proprie raspundere privind eligibilitatea, privind
neincadrarea in situatiile prevazute Ia art 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
Incadrarea In una din situatiile prevazute Ia art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie
publica.

3.Depunerea unei declaratii pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile
prevazute Ia art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice coroborat cu art. 166 (2) din
acelasi act nonnativ;
Incadrarea In situatiile prevazute Ia art.165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
4.Depunerea unei declaratii privind neincadrarea in situatiile prevazute art. 167 din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile pub lice;
Incadrarea In situatia prevazuta Ia art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
5. Declaratie privind neincadrarea in prevederile privind neincadrarea in situatiile prevazute
Ia art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile pub! ice;
lncadrarea In situatia prevazuta Ia art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Declaratia art 60 legea 98/2016 va fi prezentata de catre toti participantii odata cu depunerea
DUAE.
Persoanele ce detin functii de decizie Ia nivelul autoritatii contractante, a celor cu putere de reprezentare
din partea furnizorului de servicii auxiliare precum ~i a celor implicati In procedura din partea acestuia
din urma sunt: Stoica Paraschiv - Primar, Condrache Marice! - Viceprimar, Andronic Georgeta secretar, Bacalu Sandica - consilier superior,Stratulat Ionel-administrator public, Iamandi Emiliaconsilier achizitie publice, Ojoc Liliana consilier superior, Manolache Emilia Lucia- consilier
superior si consilieri locali: Cucoanes Viorel, Matei Toader, Bulai Georgeta, Rusu Valentin, Ojoc
Teodor, Calarasu Costache, lancu Valerica, Lupu Savin, Zaharia Ion, Popa loan, Pogor Iordache,
Neica Gheorghe, Druta Panaite, Moisi Valerica.
6. Prezentare certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii
administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social privind plata Ia bugetul general
consolidat-formulare tip emise de organismele competente din tara, din care sa reiasa ca nu are datorii
restante Ia momentul prezentarii acestora Ia solicitarea autoritatii contractante (in cazul unei asoc1en
fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular) ;
Referitor Ia certificatele constatatoare emise de autoritatile locale, privind indeplinirea
obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale, acestea se vor prezenta
pentru: Sediul social, pentru care exista obligatii de plata.
Referitor Ia cerinta privind certificatele fiscale, operatorii economici straini pot prezenta orice
documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin
care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si
bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.

8. Garantie de buna executie
Cuantumul garantiei de buna executie este de I 0% din valoarea contractu lui tara TV A.
Garantia se va constitui In conformitate cu art. 40 din H.G. nr.395/2016 cu modificarile ~i completarile
ulteri~are. Aceasta poate fi constituita ~i prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi
partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide Ia unit. Trezoreriei Statului din cadrul
organului fiscal competent un cont de disponibil distinct Ia dispozitia autoritatii contractante. Suma
initiala care se depune de catre contractant nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valoarea contractului.

10. Depunerea unei declaratii privind partea/partile angajate din contract care sunt
indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora:
Capacitatea tehnica si profesionala va fi evaluata in functie de modul in care vor fi folosite
resursele tehnice si umane de care dispun impreuna, contractantul si subcontractantii acestuia conform

contractului de subcontractare si prevederile Documentatiei de Atribuire. Anterior semnarii contractului,
operatorului declarat castigator i se va solicita sa prezinte acordul de subcontractare din care sa rezulte
partea din contract pe care o va indeplini subcontractantul (fizic si valoric, inclusiv ca procent din
valoarea contractului), precum si modul de utilizare a resurselor tehnice si umane.
Daca contractele de subcontractare sunt incheiate in alta limba decat limba romana, se va
prezema copie dupa contract si traducere in limba romana.

11. Depunerea unei declaratii privind partea I partile din contract care sunt indeplinite de
terti Sl!lstinatori.
In cazul in care ofertantii participanti Ia procedura invoca sustinerea tehnico profesionala
asa cum este prevazuta Ia art. 182 si urmatoarele din Legea nr. 98/2016 tertul sustinator trebuie sa
asigure indeplinirea cerintei si va raspunde in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie
publica.
Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/ sustinatori se va angaja sub conditia neindeplinirii de
catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.
12 . Motivarea cerintelor minime solicitate:
Autoritatea contractanta nu are dreptul de a restrictiona participarea Ia procedura de atribuirea a
contractului de achizitie publica prin introducerea unor cerinte minime de calificare care :
a. nu prezinta relevanta in raport cu natura si complexitatea contractului de achizitie publica ce
urmeaza sa fie atribuit;
b. sunt disproportionate in raport cu natura si complexitatea contractului de achizitie publica ce
urmeaza sa fie atribuit.
13. Modalitatea de stabilire a valorii estimate a contractului de lucrarii ce urmeaza a fi
atribuit se realizeaza avand in vedere:
Yaloarea estimata a prezentului contract este de 449.942,10 lei, fara TVA, a rezultat din datele
prezentate in- devizului general Valoarea estimata este formata din
Cap.4 .1 Constructii si instalatii si alegerea proceduri si s-a facut prin raportare Ia prevederile art.
113 ,alin (l)coroborate cu art.7 alin (5), din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie
publica,respectiv autoritatea contractanta atribuie contractele de acchizitie publica /acordurilor- cadru
,care privesc achizitiile publice a caror valoare estimata este mai mica decat pragurile corespunzatoare
prevazute Ia alin.5 prin aplicarea incredinterii directe,cu respectarea principilor prevazute Ia art 2 alin.2.
15. Justificarea achizitiei:
A vand in vedere ca valoarea estimata a investitiei,este de 449.942,10 lei fara tva si pentru a asigura o
participare cat mai larga a agentilor economici si pentru a realiza o concurenta reala, raportat Ia
prevederile art. 113 a1in (1) coroborate cu art. 7 alin (5) din Legea nr. 98 /2016, am ales ca procedura
"incredintarea directa
JUSTIFICARE dispozitiile art 141 alin 2 din Legea 98/2016:
1Procedura se organizeaza pentru toate activitatile descrise in cadrul caietului de sarcini din ratiuni de
asigurare a unui caracter integrat si integral al activitatilor specificate in caietul de sarcini, absolut toate
activitatile fiind necesar a se realiza de catre un singur operator economic, ceea ce va asigura
interoperabilitatea si continuitatea atit din punct de vedere a! executiei cit si tehnologic;
2Pentru prezenta procedura de atribuire, autoritatea contractanta a decis ca executia lucrarilor de
intretine:re a drumurilor comunale in Comuna Umbraresti, judetul Galati In cadrul proiectului "Lucrari
de intretinere in comuna Umbraresti, Judetul Galati" sa nu se desra~oare pe loturi.
3Astfel, conform art. 141 alin. (3) din Legea achizitiilor publice ,,n situatia In care autoritatea
contractanti'i nu recurge Ia atribuirea contractului pe loturi, aceasta are obligatia de ajustifica
decizia de a nu atribui contractu! pe loturi".
4Pentru argumentarea deciziei, vom pleca de Ia premisa ca lmpartirea pe loturi s-ar putea rea1i za prin
atribuire:a unui lot fiecarei strazi prevazute in proiect a se modemiza sau pentru strazile aflate In aceia~i
regiune, In cazul nostru In acela~i sat din Comuna Umbraresti, astfel:

- se propun a se realiza lucrari de intretinere pe drumurile comunale din comuna Umbraresti ,judetul
Galati .
5.
T impul
alocat
organizarii
~i
desia.~urarii
prezentei
proceduri
este
limitat,
6. Lucrarile de reparatii a drumurilor comunale trebuie privite ca un tot unitar, deoarece executia
In
termen
de
9
luni.
acestora
trebuie
realizatii
Prin urmare, consideram cii decizia autoritatii contractanta este una justa, avand In vedere cii lucrarile
trebuie executate Ia eel mai lnalt nivel calitativ ~i lntr-un timp foarte scurt."

17.Criteriul de atribuire:
In conformitate cu prevederile art. 187 alin (3) din Legea 98/2016, s-a optat pentru utilizarea
criteriului de atribuire Cel mai sciizut pret.
Principala consecinta a alegeri i criteriului de Ia paragraful anterior este aceea ca singurul factor
luat in considerare pentru desemnarea ofertei castigatoare va fi pre(ul ofertei financiare.
A vand in vedere complexitatea contractului si faptul caprin documentatia tehnica si prin caietul
de sarcini, au fast stabilite foarte clar specificatiile tehnice, influenta asupra costurilor de exploatare si
calitatii lucrarii este redusa, prin ofertele depuse se urmareste doar punctarea pretului.

18.Modalitatea de plata:
Autoritatea/entitatea contractanta, prin clauzele contractuale, v-a stabilit instrumentele ~~
modalitatea de plata ~i de garantare a platii, ce se aplica pe parcursul implementarii respectivului
contract, clauzele de consolidare a pretului in conditiile inflatiei ~i devalorizarii , precum ~i penalitatile
aplicabile 'in cazul nelndeplinirii sau 'indeplinirii defectuoase a obligatiilor contractuale.

19Riscurile contractului:
Riscurle ce pot aparea in desfasurarea contractului de achizitie publica,cu privire Ia indeplinirea
obligatiilor asumate in receptiile partiale:
Iipsa monitorizarii efective din punct de vedere cost- calitate ± durata de executie a contractului.
Pentru eliminarea acestui rise, autoritatea contractanta va desemna un responsabil de contract in
atributiile caruia va intra si monitorizarea de mai sus.
schimbari substantiale in conditiile contractuale pentru a permite mai mult timp pentru executia
lucrarilor preturi mai mari pentru contractant.
acceptarea schimbarilor specificatillor contractuale sub nivelul standardelor impuse prin
documentatie.
Riscurile identificate mai sus vor fi eliminate prin urmatorul mecanism: orice schimbare a conditiilor
contractuale se va realiza cu acordul ambelor parti prin incheierea unui act aditional
Ia contract, iar eventualele depasiri de termene vor fi penalizate potrivit conditiilor
contractual e.
plata cu intarziere a facturilor, amanarea platilor pentru a ti revizuite preturile in scopul creerii
valoril contractelor.
Pentru eliminarea acestui rise, autoritatea contractanta va responsabiliza departamentul contabil in
scop ul respectarii termenelor de plata stipulatein contract.
plati temporare in avans fara temei. Nu se vor acorda plati in avans.
facturarea in fals a unor cantitati nerealizate.
Riscul va fi eliminat prin incheierea de procese verbale de receptie a calitativa,semnate de catre ambele
parti,contractantului urmand sa-i fie refuzata plata lucrarilor nereceptionate.
Intocmit,
lamandi Emilia

