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ACORD CADRU 
EXECUTIE DE LUCRARI DE DEMOLARE 

Nr. 175675/ 05.09.2022 

I.PREAMBUL
În temeiul prevederilor Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice şi ale Hotărârii de Guvern nr.395/2016 
pentrn aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea acordului-cadrn 
din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul Acord Cadrn 

între 
MUNICIPIUL BACAU în calitate de autoritate contractantă, cu sediul în Bacău, strada Marasesti 
nr. 6, telefon 0234/581849, fax 0234/588757 cod fiscal R4278337, cont trezorerie ROS I TREZ 
24A74050!200130X- deschis la Trezoreria Bacau, legal reprezentată prin PRIMAR LUCIAN
DANIEL ST ANCIU-VIZITEU, în calitate de Beneficiar, pe de o paiie 
şi 

SC RAD - TRANS SRL, reprezentata prin ADMINISTRA TOR, BORONEA IOAN - adresa sediu 
Strada: Izvoare, nr. IB, Sector: -, Judet: Bacau, Localitate: Bacau, Cod postai: 600258,Tara: 
Romania, telefon/fax +40 2345 I 0263, număr de înmatriculare 104/2157 /1994, 
office@boronea.ro, cod fiscal RO 6617219, Cont trezorerie: RO SOTREZ 0615069XXX001095
Trezoreria Bacau, în calitate de executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul acord-cadrn 

2. DEFINIŢII
2.1. În prezentul acord cadru următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. acord-cadru - acordul încheiat în formă scrisă între una sau mai multe autorităţi contractante şi unul ori
mai mulţi operatori economici care are ca obiect stabilirea termenilor şi condiţiilor care guvernează
contractele de achiziţie publică ce urmează a fi atribuite într-o anumită perioadă, în special în ceea ce
priveşte preţul şi, după caz, cantităţile avute în vedere;
b. contract de achiziţie publică de lucrari - contractul de achiziţie publică care are ca obiect: fie exclusiv
execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia de lucrări în legătură cu una dintre activităţile prevăzute în
anexa nr. 1; fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia unei construcţii; fie realizarea, prin
orice mijloace, a unei construcţii care corespunde cerinţelor stabilite de autoritatea contractantă care
exercită o influenţă determinantă
asupra tipului sau proiectării construcţiei;
Contract/Contract subsecvent - contractul de achizitie publica de produse încheiat in baza prezentului
acord cadru pe perioada valabilitatii lui.
c. promitentul - achizitor şi promitentul/ii- părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul
acord cadrn;
d. preţul acordului cadru - preţul plătibil promitentului - Executant de către promitentul-achizitor, în baza
contractului, pentrn îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
e. standarde - standardele, reglementarile tehnice sau orice alte asemenea prevazute in caietul de sarcini si
in propunerea tehnica;
f. forţa majoră -este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut, invincibil şi inevitabil, care opreşte să
fie executate obligaţiile ce le revin părţilor, potrivit prezentului contract şi este constatat de o autoritate
competentă;
g. prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care membrii personalului autorităţii contractante
sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie care acţionează în numele autorităţii contractante, care sunt
implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct
sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element
care compromite impa11ialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire;














































