
 

CONTRACT  DE  SERVICII 

Nr.     /2017 

 

 

1.Părţile contractante 

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, a Hotărârii nr. 395/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achiziție publică din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de servicii:  

 

Între 

JUDETUL  BRASOV, B-dul Eroilor, nr.5, telefon/fax:  0268/410777 int 221, 0368/440040, cod fiscal 

4384150, cont trezoreria Brasov RO17TREZ24A840301200200X, reprezentat de Președinte Adrian-

Ioan Veștea  în calitate de achizitor, pe de o parte, 

si  

S.C. .............................. S.R.L., adresa: Str.............., Nr..............., Bl..........., Et.........., Ap......, Loc............ 

Județul.................... tel/fax................., CIF .............................,  e-mail ...............................,  cont 

Trezorerie, reprezentată de ................................, functia ............ ,   în calitate de prestator, 

 

 a intervenit prezentul contract. 

 

2.Obiectul şi preţul contractului 

2.1. -  Prestatorul se obligă să presteze Documentatii privind întabulare constructii componente ale 

Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, în conformitate cu obligaţiile asumate prin 

prezentul contract, respectiv Etapa 1 – Relevee în baza cărora Primaria Municipiului Brașov va emite  

adeverința de legalizare a construcțiilor (4857 mp) și Etapa 2 – Documentație cadastrală actualizare 

date imobil cu obținerea avizului OCPI și a extrasului CF.  

2.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului  preţul cuvenit, pentru îndeplinirea contractului:  

Documentatii privind întabulare constructii componente ale Spitalului Clinic de Psihiatrie și 

Neurologie Brașov respectiv Etapa 1 – Relevee în baza cărora Primaria Municipiului Brașov va emite  

adeverința de legalizare a construcțiilor (4857 mp) și Etapa 2 – Documentație cadastrală actualizare 

date imobil cu obținerea avizului OCPI și a extrasului CF.  

2.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor este  

………………..  lei , din care  ………………. lei TVA astfel : Etapa 1 - ……….. lei din care TVA 

………. Lei și    Etapa 2-  ……….. lei din care TVA ………. Lei. 

 

 

3. Durata contractului 

3.1. Durata contractului începe la semnarea acestuia de către ambele părţi şi se termină dupa  recepția 

documentatiilor, obtinerea adeverinței emisă de Primăria Municipiului Brașov, avizul OCPI, extras 

CF și efectuarea plăților. 

3.2. Termenul de executie:  

Etapa 1 : 30 zile de la data semnării contractului  

Etapa 2 : 30 zile de la data finalizarii  releveelor  

 

4. Definiţii  

4.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a)contract – actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat între o autoritate 

contractantă, în calitate de “ achizitor”, şi un prestator de servicii, în calitate de “prestator”; 

b)achizitor şi prestator – părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul contract; 

c)preţul contractului – preţul plătibil prestatorului de către achizitor în baza contractului pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale asumate prin contract; 

d)servicii – activităţi a căror prestare face obiect al contractului; 

e)standarde – standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini şi în 

propunerea tehnică; 

f)forţă majoră – un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii 

acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului 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 dintre părţi. 

g)zi – zi calendaristică; an – 365 zile. 

 

5.Documentele contractului 
 5.1.- Documentele prezentului contract sunt: 

a) oferta financiara; 

b) propunerea tehnica 

 

 6.Standarde  

 6.1.- Serviciile prestate, în baza contractului, vor respecta standardele impuse de legislatie si prezentate 

de către prestator în oferta sa tehnică. 

 

 7.Caracterul confidenţial al contractului 

 7.1.-(1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 

 a). de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara    

 acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului; 

 b)   de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de  

 derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale; 

 (2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face 

confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii contractului. 

7.2.- O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la 

contract dacă: 

a)  informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte 

contractantă;sau 

b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru 

asemenea dezvăluire; sau 

c)   partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 

 

8. Responsabilităţile prestatorului 

8.1. – Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa, respectiv:  

 ETAPA1: Relevee în baza cărora Primaria Municipiului Brașov va emite  adeverința de legalizare 

a construcțiilor (4857 mp); termen finalizare30 zile de la semnarea contractului  

 ETAPA2: Documentație cadastrală actualizare date imobil cu obținerea avizului OCPI și a 

extrasului CF ; termen finalizare: 30 zile de la data finalizării releveelor 

 

9. Responsabilităţile achizitorului 

9.1 – Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care 

acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractul 

 

10. Recepţie şi verificări 

10.1 – Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea 

lor cu prevederile din propunerea tehnică. 

 

11. Modalităţi de plată 

11.1. Plata se va efectua după fiecare etapă  a contractului.  

11.2. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata  către prestator pe baza facturii,  în termen de 30 de zile 

de la emiterea acesteia și  pe baza  Procesului-Verbal de receptie a serviciului prestat . 

11.3. Factura se va emite de prestator după fiecare etapă și după predarea documentatiilor. 

 

12. Actualizarea preţului contractului 

12.1 – Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate în 

propunerea financiară. Pretul este ferm. 

 

13. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

13.1 - Oricare dintre părţi este pusă de drept în întârziere dacă, din vina sa exclusivă, nu-şi îndeplineşte, 

total sau parţial, obligaţiile asumate şi la termenele stabilite în contract. 



13.2 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile 

asumate prin contract, Achizitorul este îndreptăţit la a aplica o  dobândă penalizatoare egală cu 1% pentru 

fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor, dobândă aplicată la valoarea 

contractului fără TVA, diminuată cu contravaloarea fără TVA a serviciilor care au fost recepţionate de 

către achizitor fără obiecţiuni.  

13.3 - În cazul în care Achizitorul, din vina sa exclusivă, nu onorează facturile emise de Executant, atunci 

acesta din urmă are dreptul de a solicita ca penalităţi o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 1% din 

plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor, penalităţi 

aplicate la valoarea fără TVA a plăţilor neefectuate.  

13.4 – Penalităţile datorate de părţi curg de drept de la data scadenţei obligaţiilor asumate conform 

prezentului contract. 

13.5 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, dă dreptul părţii 

lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără punere în întârziere şi fără orice altă formalitate 

prealabilă, precum şi de a pretinde plata de daune-interese în condiţiile dreptului comun. 

 

14. Soluţionarea litigiilor 

14.1 – Achizitorul şi prestatorul vor face 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. 

14.2. – Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc 

să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze la 

tribunalul teritorial. 

 

15. Limba care guvernează contractul 

15.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

16. Comunicări 

16.1 – (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. 

 

16.2 – Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau  e-mail cu condiţia 

confirmării în  scris a primirii comunicării. 

 

17. Legea aplicabilă contractului 

17.1 -  Contractul va fi interpretat conform legilor din România.  

 

Părțile au înțeles să încheie  prezentul Contract în 3 (trei) exemplare, 1 (unul) pentru Prestator și 2 (două) 

pentru Achizitor. 
 

                         ACHIZITOR                                                                             PRESTATOR, 

                  JUDEŢUL BRAŞOV                                                                                                      
                                                                                                                            S.C. ............................... S.R.L.  
       Preşedinte                   Vicepreședinte                                              .......................        

  Adrian-Ioan Veștea                   Adrian Gabor                                                  

                                                                                                                                                 

 

     Secretar ,                             Dir. Exec. Economic,          

 Maria Dumbrăveanu                Gabriela Agafiței                
 

 

Dir. General D.G.A.P.                 Dir.  Exec. D.J.R.P, 

    Mihai Pascu                                Claudia Crăciun    

            

 

Dir. Ex. Direcţia Tehnică,               Vizat CFPP, 

      Daniela Boboc       

 

 

Vizat Juridic 


