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Contract de servicii 

nr. ______ / ______________ 

 

1. Părţile contractante 

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificarile si completarile ulterioare  şi a H.G 

nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii privind achiziţiile publice, s-a 

încheiat prezentul contract de servicii,  

 

Între, 

U.A.T. JUDETUL BRASOV cu sediul în Brasov, B-dul Eroilor nr.5, telefon/fax 0268/410777, 

0268/475576,  cod fiscal 4384150, cont trezoreria Brasov RO17TREZ24A840301200200X, reprezentat 

prin Preşedinte Adrian-Ioan Veştea în calitate de achizitor, pe de o parte 

şi  

____________________________, având sediul în _______________, str. /blv. ____________, nr. ___, 

tel./fax. _______________ ,număr de înmatriculare ________________, CUI _________________, 

reprezentată prin _____________________, în calitate de prestator, pe de altă parte. 

 

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. 
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Clauze obligatorii 

 

4. Obiectul şi preţul contractului 

4.1. Prestatorul se obligă să presteze catre achizitor SERVICII DE AUDIT FINANCIAR pentru obiectivul 

de investitie: “Modernizare drum interjudetean DJ 104A, DJ105C și DJ 105P- format din DJ 104A km. 

0+000 -45+000, DJ 105C km. 6+300 -3+800, DJ 105P km. 0+000- 3+800” în perioada convenită şi în 

conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

4.2.  Obiectul contractului constă în prestarea serviciilor de auditare financiara a proiectului: “Modernizare 

drum interjudetean DJ 104A, DJ105C și DJ 105P- format din DJ 104A km. 0+000 -45+000, DJ 105C 

km. 6+300 -3+800, DJ 105P km. 0+000- 3+800”, co-finantat prin Programul Operaţional Regional 2014-

2020, Axa prioritară 6: “Imbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regionala”/ Prioritatea de 

investitii 6.1, “Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la 

infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, in baza contractului de finantare nr. 

580/12.10.2017, cod SMIS 2014+:111124, care va fi implementat prin grija Consiliului Județean Brașov. 

4.3. Prestatorul va utiliza documentațiile puse la dispoziție doar în scopul solicitat și cu păstrarea 

confidențialității. Prestatorul este obligat să asigure verificarea, evaluarea modului de implementare a 

proiectului si exprimarea unei opinii asupra realitatii, legalitatii si conformitatii cheltuielilor efectuate de 

catre Autoritatea Contractanta in cadrul proiectului “Modernizare drum interjudetean DJ 104A, DJ105C 

și DJ 105P- format din DJ 104A km. 0+000 -45+000, DJ 105C km. 6+300 -3+800, DJ 105P km. 0+000- 

3+800”. 

4.4. Prestatorul se obligă să elaboreze și să predea Rapoartele de audit intermediare elaborate pentru fiecare 

cerere de rambursare ce va fi depusa spre decontare si Raportul de audit final, în 4 exemplare originale si 1 

exemplar in format electronic (word).  

4.5. Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de 

SERVICII DE AUDITARE FINANCIARA pentru obiectivul de investitie: “Modernizare drum 

interjudetean DJ 104A, DJ105C și DJ 105P- format din DJ 104A km. 0+000 -45+000, DJ 105C km. 

6+300 -3+800, DJ 105P km. 0+000- 3+800”  în conditiile prevazute în prezentul contract; 

4.6. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil 

prestatorului de către achizitor, este de ______________ lei, la care se adaugă T.V.A. în valoare de 

______________ lei, respectiv _______ lei pentru fiecare raport. 

 

5. Durata contractului: 

5.1. Durata contractului începe de la data semnării acestuia și pana la data finalizarii proiectului, respectiv  

după depunerea cererii finale de rambursare, a raportului de audit final, dar nu mai tarziu de termenul 

prevazut la art. 15.6, insa auditarea financiara va avea in vedere, activitatea/activitatile desfasurata in cadrul 

proiectului, inclusiv cheltuielile efectuate anterior semnarii contractului de finantare nr. 580/ 12.10.2017, 

cod SMIS 2014+:111124, ce va fi cuprinsa in primul raport de audit. 

6. Executarea contractului 

6.1. Executarea contractului începe  la data semnării acestuia; 

6.2. Prestarea serviciului de audit financiar pentru fiecare raport solicitat se va realiza in termen de maxim 

15 zile lucratoare de la data transmiterii de catre achizitor a documentației aferente unei cereri de 

rambursare. 
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7. Documentele contractului: 

a. caietul de sarcini;  

b. propunerea tehnica; 

c. propunerea financiară; 

d. garanţia de bună execuţie. 

8. Obligaţiile principale ale prestatorului 

8.1 Prestatorul va realiza auditul financiar al intregului proiect, al cheltuielilor aferente activitatilor sale, al 

inregistrarilor si conturilor, conform legislatiei in vigoare si cerintelor specifice Programului Operaţional 

Regional 2014-2020. Evaluarea acuratetei financiare a proiectului se va aprecia prin audit. Auditorul va 

verifica daca cheltuielile efectuate de Autoritatea Contractanta si prezentate in cuprinsul cererilor de 

finantare s-au facut in interesul proiectului, daca acestea sunt corecte si eligibile, exprimandu-si opinia 

asupra realitatii, legalitatii si conformitatii acestora, in urmatorul sens: 

• Realitatea cheltuielilor: se verifica daca cheltuielile prevazute in cererile de rambursare au fost platite; 

• Regularitatea cheltuielilor:  se verifica daca cheltuielile prevazute in cererile de rambursare sunt 

corecte si au fost solicitate cu respectarea procedurilor; 

• Eligibilitatea cheltuielilor: se verifica daca cheltuielile prevazute in cererile de rambursare au fost 

efectuate in conformitate cu prevederile contractului de finantare, legislatiei nationale si comunitare in 

vigoare si sunt insotite de documente justificative.  

8.2 Serviciul de audit prestat va consta in activitatea de examinare, in vederea exprimarii de catre auditorul 

financiar, a unei opinii asupra proiectului mai sus mentionat, in conformitate cu standardele internationale 

de audit si adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania, cu prevederile Contractului de finantare 

nr. 580/12.10.2017 si in concordanta cu Standardele Internationale de Audit (ISA) si Standardele 

Internationale pentru Serviciile Conexe (ISRS) in vigoare si orice alte prevederi legale in vigoare; 

8.3 Prestatorul este responsabil pentru elaborarea  procedurilor de lucru cu privire la derularea prezentului 

contract, in conformitate cu legislatia in vigoare. Aceste proceduri vor cuprinde termene de predare pentru 

fiecare parte a documentatiilor elaborate, cu precizarea documentelor necesare in vederea elaborarii 

rapoartelor de audit, precum si modul in care va decurge corespondenta intre parti. Aceste proceduri vor fi 

elaborate si prezentate achizitorului  in termen de max. 10 zile de la semnarea prezentului contract. 

Achizitorul isi va insusi aceste proceduri de lucru in mod explicit, prin acordul dat de catre persoanele 

imputernicite. 

8.4 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile de audit financiar începand cu data semnării contractului și 

pana la data finalizarii proiectului, respectiv după depunerea cererii finale de rambursare si a Raportului de 

audit final, insa auditarea financiara va avea in vedere si activitatile anterioare semnarii contractului de 

finantare a proiectului; 

8.5 Prestatorul se obligă să întocmească și să prezinte documentatia conform caietului de sarcini în vederea 

recepționării acestora de către achizitor. Prestatorul va emite factura reprezentând contravaloarea serviciilor 

sub condiția acceptării fără obiecțiuni  prin incheierea Proceselor Verbale de receptie.  

8.6 Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 
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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 întocmit de către achizitor. 

 

9. Obligaţiile principale ale achizitorului 

9.1 Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate;  

9.2 Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate de catre prestator în termen de maxim 15 zile 

lucratoare de la data primirii acestora; 

9.3 Achizitorul are obligaţia sa efectueze plata serviciilor prestate în termen de 30  de zile de la data 

înregistrării facturii, insotita de receptia fara obiectiuni a serviciilor prestate, conform art. 8.5. 

 

10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

10.1 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. 

10.2 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 lucrărilor care au fost recepţionate de către achizitor fără obiecţiuni.  

10.3 În cazul în care Achizitorul, din vina sa exclusivă, nu onorează factura emisă de Prestator potrivit 

clauzei 9.3, 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.  

10.4 Penalităţile datorate de părţi curg de drept de la data scadenţei obligaţiilor asumate conform prezentului 

contract. 

10.5 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. 

 

11. Garanţia de bună execuţie a contractului 

11.1 Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în termen de max. 5 zile 

lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică. Garanţia de bună execuţie a contractului se 

constituie în conditiile prevăzute de art. 39 - 40 din  H.G. nr. 395/2016 si va fi în cuantum de _____________ 

lei, reprezentand 10% din valoarea contractului fără T.V.A.  

Modalitatile de constituire pot fi: 

- prin retineri successive din sumele datorate pentru facturile partiale; 

- prin instrument financiar – bancar, conform legislatiei in vigoare, in functie de optiunile exprimate de 

prestator. 

Garanția de bună execuție se va constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile 

partiale. Prestatorul are obligaţia de a deschide un cont de disponibil distinct la dispoziţia autorităţii 

contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia.  

Suma iniţială care se depune de către Prestator în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai 

mică de___________ lei,  reprezentand 0,5% din valoare contractului de achizitie publica fără T.V.A. 
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Pe parcursul indeplinirii contractului achizitorul urmeaza sa alimenteze contul de disponibil prin retineri 

succesive din sumele datorate si cuvenite Prestatorului pana la concurenta sumei stabilite drept garanţia de 

bună execuţie a contractului si va instiinta Prestatorul despre varsamantul efectuat, precum si despre 

destinatia lui. 

11.2 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul 

îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte din 

culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, 

autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia atât contractantului, cât şi emitentului 

instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al 

prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia 

de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat;  

11.3 Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie conf. art. 42, alin.. (2) din H.G. nr. 395/2016, 

în termen de 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligaţiilor asumate prin contractul de 

achiziţie publică, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei. 

 

Clauze specifice 

 

12. Alte responsabilităţi ale prestatorului 

12.1 (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa financiara; 

(2) Prestatorul se obligă să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte 

asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract; 

12.2 - 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. 

 

13. Alte responsabilităţi ale achizitorului 

13.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta 

le considera necesare in vederea emiterii rapoartelor de audit financiar. 

  

14. Recepţie şi verificări  

14.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor 

cu prevederile din caietul de sarcini;  

14.2 Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi; 

14.3 Daca vreunul din serviciile prestate si verificate de catre achizitor  nu corespunde specificatiilor 

asumate prin contract, achizitorul are dreptul sa il respinga, iar prestatorul are obligatia de a remedia 

serviciul refuzat, fara modificarea pretului contractului.  

 

15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

15.1 (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în conformitate cu art. 6.1. 

(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate 

achizitorului, părţile vor stabili de comun acord: 

i)  prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi 

ii) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului. 
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15.2 (1) Serviciile prestate în baza contractului  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.  

15.3 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu poate respecta termenele stabilite prin 

contract, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea 

datei/perioadelor de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional; 

15.4 În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice întârziere 

în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului; 

15.5 In conditiile in care din motive obiective, perioada de implementare a proiectului co-finantat prin 

Programul Operaţional Regional 2014-2020, Cod SMIS 2014+: 111124 se va prelungi in baza unui act 

aditional incheiat cu autoritatea contractanta, prezentul contract se va prelungi automat prin acordul partilor, 

valoarea contractului de servicii privind auditarea financiara ramanand neschimbata; 

15.6 Contractul nu va fi considerat terminat pâna la data încheierii procesului-verbal de recepţie la 

terminarea lucrărilor, transmiterea catre finantator a Raportului de audit final si acceptarea acestuia fara 

obiectiuni, ocazie cu care se poate elibera garanția de bună execuție. 

 

16. Modalitati de plata 

16.1 Achizitorul are obligatia de a efectua plata facturii catre prestator dupa receptionarea Rapoartelor 

primite, conform art. 9.3; 

16.2 Plata serviciilor de auditare financiara se va face etapizat, pe măsura derularii contractului de finantare 

al proiectului, proportional cu numarul Rapoartelor de audit financiar ce insotesc cererile de rambursare, 

art. 9.3 si conform caietului de sarcini. 

 

17. Ajustarea preţului contractului 

17.1 Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea 

financiară, anexă la contract ; 

17.2 Preţul contractului este ferm, în lei și nu se ajustează. 

 

18. Forţa majoră 

18.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

18.2 Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

18.3 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. 

18.4 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. 

18.5 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei 

acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
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18.6 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare 

parte va avea dreptul să notifice celeilaltepărţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din 

părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 

 

19. Soluţionarea litigiilor 

19.1 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. 

19.2 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 de către instanţele 

judecătoreşti din România.  

 

20. Subcontractanţi 

20.1 Prestatorul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în 

care el a semnat contractul cu achizitorul. 

20.2 (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. 

20.3 (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. 

20.4 Prestatorul poate înlocui oricare subcontractant numai cu acceptul Achizitorului, fără ca aceasta să 

conducă la modificarea condiţiilor esenţiale ale prezentului contract. 

 

21.Amendamente 

21.1 Orice modificare a clauzelor prezentului Contract este permisă doar cu acordul părţilor, prin Act 

adiţional. 

 

22. Cesiunea 

22.1 Cesiunea obligaţiilor părţilor este interzisă. 

22.2 Prestatorul poate cesiona creanţele născute din Contract numai cu acordul expres al Achizitorului; în 

lipsa acordului, cesiunea nu îi este opozabilă Achizitorului, prin urmare nu produce efecte. 

22.3 Cesiunea creanţelor născute din contract nu va exonera Prestatorul de nicio responsabilitate privind 

obligaţiile şi răspunderile asumate prin contract. 

 

23. Limba care guvernează contractul 

23.1 Limba care guvernează contractul este limba română. 
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24. Comunicări 

24.1 (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. 

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

confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

25. Legea aplicabilă contractului 

25.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

25.2 Dacă, pe parcursul derulării contractului, apar modificari legislative a căror implementare este 

imperativ impusă prin respectivele modificari legislative, părţile vor conveni amendarea acestora prin Act 

adiţional. În orice situaţie, prevederile legale imperative prevalează clauzelor contractuale. 

 

Părţile au înteles să încheie azi ______________ prezentul contract în 3 (trei) exemplare, unul 

pentru prestator și două pentru achizitor. 

 

 

 

               Achizitor,             Prestator, 

        JUDEŢUL BRAŞOV        _______________________     

                  

                  

          Preşedinte,             Vicepreşedinte,                                    Administrator,                      

   Adrian-Ioan Veştea           Adrian Gabor                                                     

    _______________________                                                                                                 

               

                                                                                                         

           Secretar,                       Director Exec.  Economic,                   

 Maria Dumbraveanu                     Gabriela Agafiţei                                                

  

                                 

                                                             

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

           Mihai Pascu                          Claudia Craciun                            

                              

 

 

 Director Exec. Direcţia Tehnică,     

               Andreea Rădulea 

 

 

 

     Vizat CFPP, 

 

 

 

     Vizat juridic, 


