Contract de servicii
Nr …… din data de …………….

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, s-a încheiat prezentul contract
de prestare de servicii
CAP 1. Părţile contractante
Art 1. (1) Partile contractante
COMUNA CEANU MARE cu sediul in loc. Ceanu Mare, str Principala, nr 101C, jud. Cluj,
telefon/fax
0264-327101/367715
cod
fiscal
5227935
cont
bancar
…………………………………………… deschis la Trezoreria Turda , reprezentată prin d-na
Moldovan Ana Liliana, funcţia de primar, pe de o parte în calitate de Autoritate contractanta.
şi
S.C. EXCAVARI MIGHEL S.R.L, cu sediul in sat Boian, nr.14, Comuna Ceanu Mare, jud. Cluj,
număr
de
înmatriculare
J12/4240/2008,
Cod
Fiscal
RO24638716,
cont
………………….…………………, deschis la Trezoreria Turda, reprezentată prin dl. Oltean Mihai.,
funcţia ADMINISTRATOR în calitate de prestator, a intervenit prezentul contract.
(2) Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b)achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d)servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;
e)produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse
în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent
serviciilor prestate conform contractului;
f)forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează
greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului;
sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte
catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus
care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor
uneia din părţi;
g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
(3)Interpretare
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit.

CAP 2. Obiectul şi preţul contractului cu tarifele practicate
Art 2. Prestatorul se obligă să presteze următoarele servicii:
COD CPV 90620000-9 Servicii de deszapezire (Rev.2)
Servicii de dezapezire in comuna Ceanu Mare, jud. Cluj
în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
Art 3. Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea
contractului de servicii.
Art 4 . Preţul total convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate,
plătibil prestatorului de către achizitor este de 50.000,00 lei la care se adauga TVA in valoare de
9.500 lei defalcat astfel:
- Material antiderapant = 60 lei/tona + TVA
- Sare = 370 lei/tona + TVA
- Camion cu solnita = 120 lei/ora + TVA
- Tractor cu lama = 90 lei/ora + TVA
- Buldoexcavator cu lama = 90 lei/ora + TVA
- Transport zapada = 28 lei/tona + TVA
Art 5. Decontarea serviciilor se va face in functie de orele prestate si de cantitatea de material
antiderapant folosit. Deasemenea autoritatea contractanta va dispune de modul de
interventie la deszapezire si va confirma orele si cantitatiile folosite efectiv de prestator.

CAP 3 Durata contractului
Art 6. Durata serviciilor de deszapezire va incepe de la emiterea ordinului de incepere a serviciilor
pana la data de 31 martie 2020 cu posibilitate de prelungire in functie de conditiile meteo-rutiere .
CAP 4 Documentele contractului
Art 7. Documentele contractului sunt (cel puţin):
a) propunerea financiară;
b) acte aditionale (daca este cazul)
c) Regulament de organizare si functionare a serviciului de deszapezire
d) Studiu de oportunitate.
CAP 5 Drepturile partilor
Drepturile prestatorului
Art. 8. Operatorul are următoarele drepturi:

a) de a exploata, în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile, activitatea ce face obiectul
prezentului contract;
b) sa incaseze contravaloarea serviciului privind activitatea de deszapezire prestat/contractat;
c) sa asigure echilibrul contractual pe durata contractului ;
d) sa suspende sau sa limiteze prestarea activitatii, fara plata vreunei penalizari, cu un preaviz de 5
zile lucratoare, daca sumele datorate nu au fost achitate dupa 90 zile de la primirea facturii;
e) sa solicite recuperarea debitelor in instanta;
Drepturile achizitorului
Art. 9. Beneficiarul are următoarele drepturi:
1. de a verifica stadiul de realizare a investiţiilor, precum şi modul în care este satisfăcut interesul
public prin realizarea activităţii de deszăpezire, verificând respectarea obligaţiilor asumate prin
contract.;
2. de a modifica în mod unilateral partea reglementată a contractului din motive excepţionale legate de
interesul naţional sau local;
3. de a extinde sau restrânge numărul de străzi pe care se efectuează activitatea de deszăpezire sau de a
mări sau reduce frecvenţa de efectuare a lucrărilor specifice;
4.sa solicite si sa primeasca, in conditiile legii si a contractului, despagubiri sau compensatii pentru
daunele provocate de catre operatori prin nerespectarea obligatiilor contractuale asumate ori prin
prestarea unor servicii inferioare, calitativ si cantitativ, parametrilor tehnici stabiliti prin contract sau
normelor tehnice in vigoare;
5.sa sesizeze operatorului orice deficiente constatate si sa faca propuneri vizand inlaturarea acestora,
imbunatatirea activitatii si cresterea calitatii serviciului;
CAP 6 Obligatiile partilor
Obligaţiile principale ale prestatorului
Art 10. Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate.
Art 11. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele stabilite de
legislatia in vigoare.
Art 12 Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract.
Art 13 Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau
utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o
astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini.
Art 14 (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea
sa .
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane,
materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă,
cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în
contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
Art 15 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor ,totodată, este răspunzător
atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea
personalului folosit pe toată durata contractului.
Obligaţiile principale ale achizitorului
Art 16. Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

Art 17. Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit.
Art 18. Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator după data de 24 a lunii următoare
celei în care a fost emisă factura fiscală de către acesta, cu condiția confirmării prestării serviciilor
aferente facturii. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.
Art 19. Achizitorul nu acordă avans.
Art 20. Plăţile parţiale se efectuează la intervale trimestriale.
Art 21. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei
prevăzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul
onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.
Art 22 Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care
acesta le-a cerut în propunerea sa şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.
CAP 7 Modalităţi de plată
Art 23. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator în termenul de 30 zile de la
emiterea facturii şi in functie de depunerea decontului lunar din care sa rezulte orele de actiune si
cantitatile de material antiderapant efectiv folosite si confirmate de catre autoritatea contractanta.
Art 24. Dacă achizitorul nu onorează plata în termen de 30 zile prestatorul are dreptul de a sista
serviciile sau de a diminua ritmul serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează factura prestatorul va
relua serviciile în cel mai scurt timp posibil..
Art 25. Plata facturii finale se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de
către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special ca urmare a unor
eventuale litigii, contravaloarea serviciilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
Art 26. Prețul contractului nu se ajustează.
CAP 8 Răspunderea contractuală
Art 27. Orice persoană trebuie să îşi execute obligaţiile pe care le-a contractat.
Art 28. Atunci când, fără justificare, nu îşi îndeplineşte această îndatorire, ea este răspunzătoare de
prejudiciul cauzat celeilalte părţi şi este obligată să repare acest prejudiciu, în condiţiile legii.
Art 29. Dacă prin lege nu se prevede altfel, niciuna dintre părţi nu poate înlătura aplicarea regulilor
răspunderii contractuale pentru a opta în favoarea altor reguli care i-ar fi mai favorabile.
CAP 9 Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
Art 30.În cazul în care, prestatorul nu îşi îndeplineşte conform (calitativ, cantitativ şi la termen)
obligaţiile asumate prin ofertă şi/sau contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din
preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% din preţul contractului/zi de întârziere.
Art 31. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1%
din plata neefectuată /zi de întârziere.
Art 32. Autoritatea contractantă are dreptul de a rezilia unilateral, fără punere în întârziere si fără
interventia instantei, contractul de achizitie publică încheiat ca urmare a aplicării prezentei proceduri
în cazul în care operatorul economic nu respectă oricare din termenele de prestare a serviciilor
aferente prezentului contract de achizitie publică şi de a pretinde plata de daune-interese.
Art 33. Autoritatea contractantă nu acceptă plafonări ale penalităţilor datorate de ofertanţi sau de sine.
Art 34. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă
adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca
această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru
prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru

partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
CAP 10 Forţa majoră
Art 35. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
Art 36. Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
Art 37. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
Art 38.Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în
vederea limitării consecinţelor.
Art 39.Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea
cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
Art 40.Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără
ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.
CAP 11 Conditii de reziliere a contractului
Art 41 Achizitorul poate rezilia contractul daca in termen de 15 zile de la data emiterii ordinului de
incepere a serviciilor prestatorul nu a demarat serviciile.
Art 42. (1) Prezentul contract inceteaza in urmatoarele situatii:
a)
la expirarea duratei stabilite prin prezentul contract,
b)
in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre
beneficiar;
c)
in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre operator, prin reziliere, cu plata unei
despagubiri in sarcina operatorului, ;
d)
in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre beneficiar, prin reziliere, cu plata unei
despagubiri in sarcina beneficiarului;
e)
in cazul imposibilitatii obiective a operatorului de a presta serviciul, prin renuntare, fara plata
unei despagubiri;
f)
în cazul în care operatorului i se retrage licenţa de operare emisă de ANRSC sau aceasta nu este
prelungită după expirarea termenului;
(2) In caz de neexecutare de catre una din parti a obligatiilor contractuale , contractul se considera
reziliat de plin drept , dupa ce partea care nu si-a indeplinit obligatiile a fost pusa in intarziere in
vederea executarii acestora.
Art 43. Neexecutarea de catre una din parti a obligatiilor contractuale asumate, da dreptul partii
lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune interese.
Art 44. Achizitorul isi rezerva dreptul de denunta contractul unilateral printr-o notificare scrisa
adresata prestatorului fara nici o compensatie , daca prestatorul da faliment , sau daca asocierea
inceteaza cu conditia ca aceasta renuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau
despagubire pentru achizitor. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract executata pana la data denuntarii unilaterale a
contractului.
CAP 12 Soluţionarea litigiilor
Art 45.Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin

tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu
îndeplinirea contractului.
Art 46. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze
fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecătoreşti
competente material de la sediul achizitorului.
CAP 13 Subcontractanţi
Art 47.Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia
contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu
achizitorul.
Art 48. (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu
aceştia se constituie în anexe la contract.
Art 49. (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte
partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi
îndeplinesc partea lor din contract.
Art 50. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preţului
contractului şi va
fi notificată achizitorului.
CAP 14 Alte clauze
Recepţie şi verificări
Art 51. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea prestatorului.
Art 52. Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în
conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris
prestatorului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop.
Începere, finalizare, întârzieri, sistare
Art 53. (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil
de la primirea ordinului de începere a contractului.
(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în
exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.
Art 54. (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora ,
trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii
prestării serviciilor.
(2) În cazul în care:
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de
către prestator,
îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei
faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act

adiţional.
Art 55. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă propunerea sa, acesta are
obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de
prestare asumate în propunere se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
Art 56.În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie,
orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi
prestatorului.
Limba care guvernează contractul
Art 57. Limba care guvernează contractul este limba română.
Comunicări
Art 58.(1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
Art 59 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
Legea aplicabilă contractului
Art 60. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înteles să încheie azi ………….2019 prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul
pentru fiecare parte.
ACHIZITOR,
COMUNA CEANU MARE
PRIMAR
MOLDOVAN ANA LILIANA

PRESTATOR
SC EXCAVARI MIGHEL SRL
ADMINISTRATOR
OLTEAN MIHAI

