
Contract de servicii
nr.37413112.03.2020

1, Pdrlile contractante
In temeiul Legii nr. 9812016 privind achiziliile publice cu modificdrile qi

completdrile ulterioare, urmare a referatului nr. 3 l632il7 .02.2020, apar{inand Direc{iei
Economice, Birou Evidenfd Patrimoniu, s-a incheiat prezentul contract de prestare de
servicii,

tntre

MUNICIPIUL SLOBOzlL,avdnd sediul in Slobozia, Jud. Ialomila, Str. Episcopiei, Nr.l, cod pogtal 920023, telefon: 02431231401, fax: 02$;/212149, cod fiscal 4365352, contnr' RO 71TRE224A875000203030X, deschis la Trezoreria Municipiului Slobozia, e-
mail: office@municipiulslgbozia.ro , reprezentata legal prin domnul Mocioniu Adrian
Nicolae, avind func{ia de primar, in calitate de Achiziior, pe de o pafte,

li
LESCAE R. STOICA INTREPRINDERE INDIVIDUALA, avdnd sediul in Slobozia,
Jud' Ialomila, Bd.-ul Matei Basarab, nr. 50, Bloc 35, Sc. B, etaj 3, ap. g, cod poqtai
920072, telefon: 0723256495, e-mail: lescae_stoic azoio}@yahoo.ronl ,'cui 25997637,
Numdr inregistrare Registrul Comerlului F21148612009, iont RO 32RZBR 0000 0600
0474 1177, deschis la Raiffeisen Bank Slobozia, reprezentatd legal prin domnul Lescae
Stoica, in calitate de prestator, pe de alt6 parte.

2. Definrtii
2'l - ln prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpreta{i astfel:
a) Contract - prezentul contract gi toate anexele sale;
b)achizitor si prestator - pdrfile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul
contract;
c) prelul contractului ' prelul pl6tibil prestatorului de cdtre achizitor, in baza
contractului, pentru indeplinirea integrald gi corespunzdtoare a tuturor obligaliilor
asumate prin contract;
d)servicii - activitdfi a cdror prestare face obiect al contractului;
e)produse - echipamentele, maginile, utilajele, piesele de schimb gi orice alte bunuri
cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract gipr .ur. prestatorul Lre obligalia Ae a te
furniza aferent servici i lor prestate con form contractului ;
DP'l.o maiord - reprezintd o imprejurare de origine externd, cu caracter extraordinar,
absolut imprevizibild gi inevitabild, care se afld in afara controiului oricdrei pdr[i, care nu
sedatoreazd gregelii sau vinei acestora, gi care face imposibild executareaii,iespectiv,
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rLzboaie, revolutii,
incendii, inundalii sau orice alte catastrofe naturale, restric{ii apdrute .u urrup a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivd, ci enunliativl. Nu este considerat
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Tariful include toate cheltuielile necesare pentru intocmirea rapoartelor de evaluare gi
reevaluare (indemnizafii, cheltuieli de deplasare, delegare etc.).
Valoarea contractului fdr6 T.V.A. va sta la baza calculului penalitd(ilor prevdzute la
aft9.1,9.2 gi 9.4, din prezentul contract.

5. Durata contractului
5.1 -Durataprezentului contract este de ladatasemn[rii de cdtre ambele p6rfi qi pdnd la
data de 31.12,2020.
5,2 'Prezentul contract inceteazd sd producd efecte la dataindeplinirii tuturor obligafiilor
de cdtre ambele pdrfi.

6. Docamentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt:

a) caietul de sarcini;
b) oferta tehnicd Si financiard;

^ c) acte adiyionale, dacd este cazul;
6.2 -In cazul in care, ps parcursul executdrii contractului de achizi(ie public6, se constata
cd anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor
prevdzute in caietul de sarcini, prevaleazdprevederile caietului de sarcini.

7, Obligaliile principale ale prestatorului
7.1- Prestatorul se obligd s[ presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract in
perioada/perioadele convenite gi in conformitate cu obligafiile asumate.
7.2- Prestatorul se obligd sd presteze serviciile la itandardele gi/sau performantele
prezentate ?n ofert6, anex6 la contract.
7.3 - Prestatorul se obligd sd presteze serviciile in conformitate cu prevederile caietului de
sarcini qi oferta sa;
7.4 - Prestatorul se oblig6 sd presteze serviciile de evaluare in termenul solicitat in
maximum 3 zile lucrltoare de la emiterea notei de comandd de c6tre achizitor.
Prestatorul va intocmi qi va preda raportul de reevaluare (serviciile de reevaluare) a
mijloacelor fixe (4.000 buc.), aparfin6nd Municipiului Slobozia, cdtre achizitor in termen
de 80 de zile lucritoare de la primirea notei de comandd qi a tuturor documentelor
necesare procesului de reevaluare.
7.5 - Documentafia elaborat[ de cdtre prestator (raportul de evaluare qi de reevaluare) va
fi_emisd intr-un (1) exemplar pe suport pe hdrtie gi un e*e*plar(l) pe suport electronic
(CD sau DVD);
7.6 - Presatorul se obliga sd presteze serviciile cu respectarea legislafiei specifice din
domeniu qi standardele de evaluare ANEVAR;
7.7 - Prestatorul va asigura prestarea serviciilor care fac obiectul prezentului contract cu
personal calificat pentru tipurile de bunuri supuse evaluirii gi reevaludrii;
7.8 - In funcfie de necesitdfi, achizitorul igl rezervad dreptul de a rnodifica defalcarea
numdrului de rapoarte menfionate in caietul de sarcini, dar ftra modificarea numdrului
lolul {" rapoarte qi fbrd cheltuieli suplimentare pentru achititor;
l.l - ngfelitor la pozitia nr. 2 din defalcarea ierviciilor, respectiv, r;ervicii de evaluare
(terenuri qi clddiri) situate in Municipiul Slobozia, servici'ile includ, dar nu se limiteazdla

reevaluare a
mijloacelor fixe
ale
Municipiului
Slobozia
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urmdtoarele servicii de evaluare: evaluare ?n vederea efectu6rii schimbului unor terenuri
sau clddiri dintre UAT Municipiul Slobozia gi alte entitafi, transferul in/din patrimoniul
altor institufii, exproprieri imobile, concesiondri, superficii, inchirieri;
7,10 - Raportul de evaluare se va intocmi numai dupb verificarea in teren a imobilului
evaluat pentru urmdtoarele tipuri de obiective:
- terenuri libere de sarcini;
- terenuri ocupate de constructii proprietate a Municipiului Slobozia;
- terenuri ocupate de construcfii proprietate a unor persoane fizice gijuridice;
- apartamente de bloc;
- cl6diri individuale;
- alete proprietdfi ale Municipiului Slobozia.
7 .ll 'Raportul de evaluare va respecta legislalia specificd in vigoare gi cerin{ele caietului
de sarcini intocmit de cdtre achizitor.
7.12 - Raportul de evaluare a locuintelor de tip ANL va ma confine pe l6ng6 elementele
minime qi o fiqd de evaluare care va cuprinde:
a - datele de identificare ale imobilului, suprafata desfrquratd total6, valoarea de inventar
actualizatd, valoarea recuperatd a investitiei, perioada de calcul amortizarc, durata
normatd de functionare, data evaludrii);
b - datele de calcul (suprafata construitd desfrguratS, valoarea de inlocuire/mp, valoarea
de lnlocuire/apartament, perioada de calcul amortizare, valoarea de inventar actualizatd,
perioada de amortizare, valoarea de amortizare, valoarea de vdnzare comision autoritate
local6, coeficient de pondere, preful final de v6nzare);
c - dacd valoarea de vdnzare este mai micd decdt valoarea de inventar actualizatl,atunci
capitolul cu datele de calcul va conline qi valoarea recuperatd a investifiei din chirie,
valoarea de vdnzare, comision autoritate local6, coeficient de ponderare gi preful final.
7.13 - Metodele de evaluare utilizate vor respecta standardeie de evaluaie ANEVAR in
vigoare la data intocmirii raportului de evaluare, exceptie de la aceastd prevedere facand
evaludrile patrimoniale pentru locuinfe ANL, aceste evaluiri ftcdndu-je conform Legii
nr. I 521 1998, republicatE gi actualizatd.
7.14 - In cazul in care, in urma recepfiei cantitative qi calitative, se constat[ deficienfe sau
neclaritali in cadrul documentafiei predate, prestatorul are obliga{ia de a rectifica fdr6
costuri suplimentare, in termen de maximum 5 zile lucrltoare de la solicitarea scrisd a
achizitorului; in urma verificdrii de cdtre achizitor a documentafiei, aceasta se returneaz6
o singurl datd prestatorului pentru remedierea deficientelor. in'situatia in care refacerea
documentatiei a rezultat din culpa prestatorului, dupi expirarea termenului de 5 zile
lucrdtoare de la solicitarea scrisd a achizitorului pentru rectificarea documentaliei, in
cazul in care prestatorul nu se incadreazd in tirmenul specificat pentru refacerea
documentafiei, achizitorul are dreptul sa perceapd penalitdli d-e intdrzieie conform art. 9
pct.9.l.
7 ,15 - Prestatorul se obligd sr despdgubeascd achizitorul impotriva oricdror:i) reclamalii gi_ acfiuni in justi{ie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de

proprietate intelectuald (brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), legate de
echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosiG pentru ruu in leg6tur6 cu
serviciile prestate, gi

ii) daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice natur6, aferente, cu excep{ia
situa(iei in care o astfel de incdlcare rezultd din respectarea caietului de sarcini
intocmit de cdtre achizitor.

8, Obligaliile principale ale achizitorului
8.1 - Achizitorul se obligd sd plSteascd prelul convenit in prezentul contract pentru
serviciile prestate;
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8.2 - Prestatorul va fi ingtiinfat prin not6 de comandb emisd de cdtre achizitor, cu privire
la fiecare bun ce urmeazd a fi evaluat;
8.3- Achizitorul se oblig6 sd recepfioneze serviciile prestate in termen de l0 zile lucdtoare
de la predarea documentafiei elaborate;
8.4 - Achizitorul are obligafia de a efectuaplata cdtre prestator in termen de 30 de zile
calendaristice de la data primirii facturii de cdtre achiiitor, conform Legii nr. 7212013
privind mdsurile pentru combaterea intdrzierii in executarea obliga{iilor de plat6 a unor
sume de bani rezultdnd din contracte incheiate intre profesionigti gi intre acegtia gi
autoritdti contractante, cu modificdrile gi completdrile ult-erioare. Plata serviciilor se face
pe obiectiv, dupd predarea raportului de evaluare gi dupd semnarea procesului - verbal de

ry9ep1,ie 
cantitativ qi calitativ fbrd obiecfiuni a serviciiior prestate.

8.5 - In cazul in care in termen de 6 luni de la predare, intervine necesitatea refacerii
raportului de evaluare, refacerea acestuia nu va implica niciun cost suplimentar,
prestatorul fiind obligat sd efectueze refacerea lor.
8.6 - Dacd achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce
achizitorul igi onoreazd restan{a, prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt
timp posibil.

9. Saryc|iuni pentru netndeplinirea culpabild a obligaliilor
9.1 - In cazul in care, din vina sa exclusivd, prestatorul nu execut6, execut[ cu intdrziere
sau executd necorespunzdtor obligaliile asumate prin prezentul contract, atunci
achizitorul este indreptd{it de a deduce din preful contractului, ca penalitali, o suma
echivalenta cu o cota procentuala de 0rlo/o din valoarea serviciilor'neprestaie, pentru
fiecare zi de intdrziere, incepdnd cu ziua imediat urmdtoare termenului de scadenld qi
pdn6.in ziua stingerii obligaliei, inclusiv. Aplicarea de majorari de intdrziere de cdtre
achizitor nu absolvd prestatorul de obliga{ia de prestare a serviciilor.
9'2'in cazul in cire achizitorul nu-onoreazd facturile in termen de 30 de zile de la

expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligalia de a pl6ti, ca penalitali, o suma
echivalenta cu o cota procentuala de 0,loh p" 

"1 
aplicat usupra valorii otligaliilor

neonorate la termenele stabilite, incepdnd cu ziua imediat urmdtoare termenului de
scadenp gi pdni in ziua stingerii obliga{iei, inclusiv.
9.3 ' Achizitorul iqi rczervd dreptul de a renunfa oricdnd la contract, printr-o notificare

scris6, adresati prestatorului, ftrd nici o compensa{ie, dacd acesta din urm6 d6 faliment,
cu condi{ia ca aceastd anulare^s[ nu prejudicieze sau s[ afecteze dreptul la ac{iune sau
despdgubire pentru prestator. in acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai
plata corespunzitoare pentru partea din contract indeplinita pdn6 la data denun{drii
unilaterale a contractului.
9.4 - Nerealizarca in totalitate a obiectivului contractului, din vina exclusiv6 a
prestatorului, dE dreptul achizitorului la daune interese ce vor fi calculate la nivelul a l0
% din valoarea contractului, ftrd T.V.A.
9.5 - Neexecutarea prevederilor contractuale in mod culpabil d6 dreptul achizitorului, in

condiliile art.l553 din Codul Civil, alin. (2), partea final6, sd, reziliezi de drept contractul,
fdrd altd formalitate-gi ftrd intervenfia instanjei de judecata. prezentul pact tomisoriu igi
produce efectele de la data scadentei obligafiilor neefectuate.

Clauze speciJice

10, AIte responsabilitdyi ale prestatorului
10'! - (1) Prestatorul are obligafia de a executa serviciile prevdzute in contract cu
profesionalismul gi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat gi in conformitate cu
oferta sa .
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(2) Prestatorul se obligd sd supravegheze prestarea serviciilor, sd asigure resursele umane,
materialele, instalafiile, echipamentele gi orice alte asemenea, fie de naturd provizorie, fie
definitivS, cerute de gi pentru contract, in m6sura in care necesitatea asigurarii acestora
este prevazutb in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
10.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execu{ia serviciilor in conformitate cu
termenul de prestare convenit. Totodatd, este rdspun zdtor de calificarea personalului
folosit pe toatd durata contractului.
10.3 - Prezentul contract se va derula cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679
din27 aprilie 2016 al Parlamentului European gi al Consiliului Unirinii Europene privind
protecfia persoanelor fizice in ceea ce privegte prelucrarea datelor cu caractei personal gi
privind libera circulafie a acestor date. Datele primite de prestator nu vor fi utilizate in
alte scopuri decdt cele pentru care au fost primit-e

11. Alte responsabilitdli ale achizitorului
ll.l - Achizitorul se obligd sd pun6 la dispozilia prestatorului orice facilitdfi qi/sau
informaJii pe care acesta le-a cerut prin propuorr.u t.hnicd gi pe care le consideri
necesare pentru indeplinirea contractului.

12. Receplie gi veri/icdri
l2.l - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din oferta prestatorului gi din caietul de saicini.
12.2 'Verificdrile vor fi efectuate de cdtre achizitor prin reprezentantii s6i imputernicili,
in conformitate cu prevederile din prezentul contract.

13. incepere, linalizare, fuftrzieri, sistare
l3.l - (1) Prestatorul are obligafia de a incepe prestarea serviciilor dup6 semnarea
contractului de citre ambele pdrfi;
(2) in cazul in care prestatoruf suferd intdrzieri datorate in exclusivitate achizitorului,
pa4ile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului;
13.2' (l) Serviciile prestate Tnbaza contractului trebuie inalizatein termenul convenit
de pdrfi, termen care se calculeazd.de la data inceperii prestdrii serviciilor.
(2)in cazul in care:

i) orice motive de intdrziere, ce nu se datoreazd prestatorului, sau
ii) alte circumstanfe neobiqnuite susceptibile de a surveni, altfel dec6t prin
incdlcarea contractului de cdtre prestator,

indreptdtesc prestatorul de a solicita preiungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a
oricbrei faze a acestora, atunci pdrfile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare gi
vor semna un act adi{ional.
13.3 - Dacd pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respect[ termenul de
prestare, acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului.
Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate se face cu acordul pa4ilor, prin act
adilional.
13.4' in afara cazului ?n care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
prestare, orice intdrziere in indeplinirea contractului d[ dreptul achizitorului de a solicita
penalitfi i prestatorului.

1 4, Ajustarea prelului contractului
l4'l 'Pentru serviciile prestate, pldfile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele
declarate in oferta, anex6 la contract.
14.2 - Pre{ul contractului este ferm, nu se ajusteazd.
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15, Subcontractanli
15.1 (1) Autoritatea contractantd solicitd contractantului, cel mai tdrziu la momentul
inceperii executdrii contractului, sd ii indice numele, datele de contact gi reprezentan{ii
legali ai subcontractan{ilor sdi implicafi in executarea contractului de achizilie public6, in
mdsura tn care aceste informa{ii sunt cunoscute la momentul respectiv.
(2) Contractantul are obligatria de a notifica autoritSfii contractante orice modificdri ale
informafiilor prevdzute la alin. (l) pe durata contractului de achizilie public6.
(3) Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, ie durata execut6rii
contractului de achizilie public[, cu condilia ca nominal izarea acestora sd nu reprezinte o
modificare substanJiald a contractului de achizilie publicd, in condifiile art. 22I din
Legeea nr.9812016.
(a) in situalia prevlzutd la alin. (3), contractantul va transmite autoritafii contractante
informatiile prevdzute la alin. (l) qi va obline acordul autoritatii contractante privind
eventualii noi subcontractanfi implica(i ulterior in executarea contractului.
(5) Atunci cdnd inlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dup6
atribuirea contractului, aceqtia transmit certificatele gi alte documente necesare pentru
verificarea inexisten{ei unor situaJii de excludeie gi a resurselor/capabilit6lilor
corespunzdtoare pdrfii lor de implicare in contractul care urme azd sd fie lndeplinit.
15.2 (l) Autoritatea contractantd efectueazd pl14i corespunzdtoare pd4ii/pdrfilor din
contract indeplinite de cdtre subcontractanfii propugi in ofert6, daci u""gliu solicitd,
pentru servicii, furnizate contractantului potrivit contractului dintre contractant gi
subcontractant in conformitate cu dispo ziliile legale aplicabile, atunci c6nd natura
contractului permite acest lucru gi dacd subcontractanlii piopugi gi-au exprimat opfiunea
in acest sens.
(2) in sensul alin. (1), subcontractorii igi vor exprima la momentul incheierii contractului
de_ achizilie public[ sau la momentul introducerii acestora in contractul de achizilie
public6, dupd caz, op{iunea de a fi pldtiti direct de cdtre autoritatea contractantd.
Autoritatea contractantd efectueazl, plilfile directe c6tre subcontractanfii agreali doar
atunci cdnd presta{ia acestora este confirmatd prin documente agreate de toate cele 3
pdrfi, respectiv autoritate contractant6, contractlnt gi subcontractant sau de autoritatea
contractantd 9i subcontractant atunci c6nd, in mod nejustificat, contractantul blocheazl
confi rmarea executdrii obliga{iilor asumate de subcontractant.
(3) Atunci c6nd un subcontractant igi exprimd optiunea de a fi platit direct, autoritatea
contractantd va stabili in cadrul contractului de achizitie publicd clauze contractuale
obligatorii ce prevdd transferul de drept al obligaliilor de platd c6tre
subcontractanUsubcontractanfi pentru partea/pA4ile din contract aferentd/aferente
acestuia/acestora, in momentul in care a fost confirmatl indeplinirea obliga{iilor asumate
prin contractul de subcontractare, in conformitate cu prevederile alin. (2).
(4) Autoritatea contractantd va solicita, la incheierea contractului de achizilie public[ sau
atunci cdnd se introduc noi subcontractanti, prezentarea contractelor incheiate intre
contractant qi subcontractanVsubcontractan{i nominaliza{i in ofertd sau declarati ulterior,
astfel incdt activitAlile ce revin acestora, precum qi sumele aferente prestaliiior, sd fie
cuprinse in contractul de achizilie publicd.
(5) Lista subcontractan{ilor, cu datele de recunoagtere ale acestora, cdt gi contractele
incheiate cu acegtia se constituie in anexe la contract.
15.3 (l) Prestatorul este pe deplin rdspunz[tor fala de achizitor de modul in care
indeplinegte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin rdspunzdtor fa16 de prestator de modul in care igi
indeplinegte partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractan{ilor dacd acegtia nu
igi indeplinesc partea lor din contract.
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15.4

indeplinit partea
poate schimba oricare subcontractant numai dacd acesta nu gi-a
sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina

schimbarea prelului contractului gi se va face numai cu aprobarea achizitorului pe baz6 de
act aditrional. Conform art. 161 din H.G. nr. 39512016 actulizatd,, in cazul ?n 

"u." 
un

contract de subcontractare este denun{at unilateral/reziliat de ciitre una din pdrfi,
contractantul(prestatorul) are obligafia de a prelua partea(pdrfile) din contract aferente
activitAtii subcontractate sau de a inlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant in
condifiile arr. 151 lir. a) din H.G. nr. 39512016, actualizat6,.

16 Amendamente
16.1. Pd4ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, numai prin act adilional, cu respectarea cerinJelor
prevdzute in prezentul contract, in condifiile prevdzute de art. 221 din L"gea nr.98|ZA1g.,
actualizatd,

IT.Cesiunea
17.1. O cesiune va fi validd doar dac6 reprezintd un acord scris prin care o parte
transferd Contractul sau parte din acesta unui te4 gi a fost obtinut acordul prealabil al
celeilalte Pdrfi. Cu excepfia urmdtoarelor cazuri, Prestatorul nu va cesiona niiiuna dintre
obli gatiile sale contractuale:

(a) fiecare Parte poate cesiona, sub formd de garantie in favoarea unei. bdnci sau unei alte institutii financiare, dreptul sdu la orice sume de
incasat sau care vor deveni incasabile in derularea Contractului, cu o
notificare prealabild transmis[ c6tre cealaltd parte,

(b) Achizitorul va efectua pl6fi directe cltre Subcontractanfii care gi-au
exprimat opfiunea in acest sens,

(c) in cazul rezilierii Contractului de citre Achzitor, Prestatorul va ceda
cdtre Achizitor orice subcontract imediat dupd primirea notificlrii
Achizitorului in acest sens,

(d) Prestatorul este inlocuit de un nou prestator atunci c6nd drepturile gi
obligatiile prestatorului sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni
universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare,
inclusiv prin fuziune sau divizare, de citre noul prestaior care
indeplinegte criteriile de calificare gi selec{ie stabilite inilial, cu
condi{ia ca aceast[ modificare sd nu presupund alte modific6ri
substan{iale ale Contractului gi sd nu se ,"uliteri cu scopul de a eluda
aplicarea procedurilor de atribuire prevdzute de Legea in domeniul
achiziliilor publice.

17.2. Aptobarea unei cesiuni de cdtre Achizitor nu-l va elibera pe prestator de
obligatiile care ii revin pentru partea de Contract deja executatd sau partea necesionatd
17.3. ln cazul in care Prestatorul a cesionat, inlegral sau parlial, Contractul fbr6
respectarea prevederilor prezentei clauze, Achizitorul poate aplica de drept sancfiunea
pentru incdlcarea Contractului.

18, Forla majord
l8.l - Fo(a majord este constatatd de o autoritate competentd.
18.2 'Forfa majord exonereazd, par\ile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta ac[ioneaz6,

18.3^- indeplinirea coniractului va fi suspendatd in perioada de acfiune a forfei majore,
dar fdrd a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pdrliior pdnd la upuiiliuacesteia.

Prestatorul
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18.4 - Partea contractantd care invocd fo4a majord are obligalia de a notifica celeilalte
p54i, imediat gi in mod complet, producerea acesteia gi sE ia orice mdsuri care ii stau la
dispozitrie in vederea limitarii consecinfelor.
18.5 - Partea contractantd care invoci fo4a majord are obligatia de a notifica celeilalte
p[rti incetarea cauzei acesteia in maximum l5 zile de la incetare.
18.6- Dac[ fo4a majord aclioneaz[ sau se estimeaz[ ca va acfiona o perioadd mai mare de
6 luni, fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte p64i incetarea de drept a
prezentului contract, frrd ca vreuna din p[(i s[ poatd pretindd celeilalte daune-interese.

1 9, Solulionared litigiilor
19.1 - Achizitorul gi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabild, prin tratative directe, orice nein{elegere sau disput6 care se poate ivi intre ei in
cadrul sau in legdturd cu indeplinirea contractului.
19,2 ' Dacd, dupd 30 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul gi prestatorul nu
reu$esc sb rezolve tn mod amiabil o divergentd contractual[, fiecare poate solicita ca
disputa s[ se solu{ioneze de cdtre instan{ele judecdtoregti competente de la domiciliul
achizitorului, potrivit dreptului comun.

20, incetarea Si rezilierea contractului
20.1. Achizitorul igi rezewd dreptul de a rezilia contractul, in mod unilateral, in conditiile
apariliei unor circumstanfe care fac ca indeplinirea contractului sd devind contrard
interesului public sau in alte situalii similare, printr-o notificare scrisd transmisd cu l0
zile inainte.
20.2. - Prezentul contract inceteazdin urmdtoarele situafii:
a) prin ajungere la termenul prevdzuttn art. 5;
b) prin executarea de cdtre ambele pdrti a tuturor obligaliilor ce le revin conform
prezentului contract qi le gisla{iei apl icab ile;
c) prin acordul pd4ilor consemnat in scris, doar atunci cdnd obligafiile reciproce asumate
pdn6 la data incetdrii sunt indeplinite de cele doud pd(i;
d) prin reziliere, in urmdtoarele situafii:
- in cazul in care una din pdrfi nu iqi executd sau executd necorespunzdtor obligafiile
contractuale;
- prestatorul cesioneazd contractul ftrd a respecta prevederile clauzei 17 (Cesiunea);
-incaz de refuz nejustificat al unei note de comandd,contractul se rezilieazd cu plata de
daune - interese;
- in cazul in care prestatorului ii sunt respinse rapoartele de evaluare pentru nerespectarea
prevederilor punctului 3.5 din caietul de sarcin-i, contractul se rcziliazd de plin drept qi
fdrd punerea in intdrziere.

21, Limba care guverneazd contractul
2l.l - Limba care guvern eazd contractul este limba romAn6.

22. Comunicdri
22,1 '(1) Orice comunicare intre p6(i, referitoare la indeplinirea prezentului contract,
trebuie sd fie transmis[ in scris.
(2) Orice document scris trebuie ?nregistrat atdt in momentul transmiterii, cdt gi in
momentul primirii.
22.2 'Comunicdrile intre pdrfi se pot face gi prin telefon, fax sau e-mail cu condilia
confirmdrii in scris a primirii comunicdrii.
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23. Legea aplicabild contractului
23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romdnia.

P64ile au inteles sd incheie azi .,.......... prezentul contract in 2 (doud)
exemplare, cdte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,
MUNICIPruL SLOBOZIA

Primar,
Adrian Nicolae MOCIONIU

Prestator,
LESCAE R. STOICA I.I.,

Lescae R. Stoica

I

Administrator Public,
Gheorghe PUIA

Serviciul Juridic,
Aurelia DINU

Direcfia Economicd,
Director executiv
Adrian TRIFAN

$ef Birou Evidenfd Patrimoniu,
Eduard - Emanuel PLAIA$IJ

Direcfia Tehnicd,
Director executiv,
Drdgufa IORGA

$ef Serviciu I.L.P.A.P.C.,
Rodica STOICA

Compartimentul Achizilii Publice si Concesiuni
Viorica - Adriana Dinu
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