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Contract de servicii
nr. ………….data ………………
In temeiul LEGII 98/2016 privind achizitiile publice si a Hotararii 395/2016 pentru aprobarea
normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului-cadru din Legea 98/2016privind achizitiile publice,
între
ORASUL JIBOU adresa sediu str. P-ta 1 DECEMBRIE 1918, nr. 16, oras Jibou, jud. SALAJ,
telefon/fax 0260-644558/ 0260-641300, cod fiscal 4494926, reprezentata prin ing. Dan GHIURCO,
functia PRIMAR, in calitate de achizitor, pe de o parte
şi
………………………. cu sediul in str. ……………, nr………….., oras/mun/sector…………., jud.
……………, telefon/fax ………………, e-mail: …………………….., număr de înmatriculare in
RComertului …………………, cod fiscal …………………, cont …………………………., deschis la
…………………………………, reprezentata prin administrador – ……………………………………….,
în calitate de prestator,
A intervenit prezentul contract de servicii incheiat in urma atribuirii cumpararii directe din SEAP nr.
[DA ...........................]
2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.
b. achizitor şi prestator - părtile 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 fac 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 - un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă
executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie,
revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. 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
in mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Prestatorul se obligă să execute Servicii de proiectare faza DALI pentru obiectivul “Reabilitarea si
modernizarea strazilor Libertatii si Spitalului din Jibou, jud. Salaj”,
CPV: 71242000-6-Pregatire de proiecte, estimare a costurilor(Rev 2), în conformitate cu obligaţiile
asumate prin prezentul contract.
4.2 - Achizitorul se obligă să platească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.
5. Preţul contractului
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5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de catre achizitor, este de
……………….. lei . reprezentand valoarea de contract acceptată. La aceasta sumă se va adăuga
TVA in valoare de ........................ lei, stabilită potrivit dispoziţiilor legale aplicabile.
6. Durata contractului
6.1 – Durata prezentului contract este de la data semnarii pana la data restituirii garantiei de buna
executie.
6.2- Termenul de predare a documentatiei este de 2 luni de la data emiterii ordinului de
incepere a executarii contractului (inclusiv obtinerea avizelor).
7. Executarea contractului
7.1 – Executarea contractului începe, dupa constituirea garantiei de buna executie conform clauzei
12.1 din prezentul contract, dar nu mai tarziu de data de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului.
8. Documentele contractului
8.1. Prestatorul va îndeplini serviciile în condiţiile stabilite prin prezentul contract, care include în
ordinea enumerării, următoarele anexe:
a) tema de proiectare;
b) oferta financiara;
c) garanţia de bună execuţie;
8.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale
ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în tema de proiectare,
prevalează prevederile temei de proiectare.
8.3. Orice contradicţie ivită între documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinei de
prioritate stabilită la art.8.1.
9. Obligaţiile principale ale prestatorului
9.1- (1)Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în
propunerea tehnică, anexă la contract si sa respecte cerintele din tema de proiectare .
9.2.- (1) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu termenul
prevazut la art. 6.2. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de
prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
(2) Prestatorul asigura achizitorul, ca isi va indeplini toate responsabilitatile asumate prin
contract, va respecta prevederile legale, reglementarile tehnice si tema de proiectare.
9.3- (1) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionalism,
promptitudine, fidelitate, respectarea legalitatii si impartialitate atat fata de achizitor, cat si fata de
executant, furnizori si proiectant.
(2) Prestatorul este singurul raspunzator pentru pagubele cauzate unor terti persoane de
neexecutarea sau executarea improprie a serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.
(3) Prestatorul se obliga sa supravegehze lucrarile, sa asigure resursele umane, materialele,
instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si
pentru contract, care cad in sarcina sa sau se pot deduce in mod rezonabil din contract.
9.4. - La finalizarea prestarii serviciilor, Prestatorul are obligaţia de a depune o notificare la sediul
achizitorului, în scris, prin care înştiinteaza achizitorul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie
solicitându-i acestuia convocarea comisiei de recepţie. Achizitorul are la dispozitie 15 zile pentru
organizarea receptiei, acestea decurgand de la data inregistrarii notificarii la sediul ORASULUI
JIBOU.
9.5 Prestatorul se va abţine de la orice declaraţie publică privind derularea contractului fără
aprobarea prealabilă a achizitorului şi de la a se angaja în orice altă activitate care intră în conflict cu
obligaţiile sale faţă de achizitor conform prezentului contract.
9.6. Prestatorul se obligă să respecte reglementările referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia
muncii şi după caz, standardele internaţionale agreate cu privire la forţa de muncă, convenţiile cu
privire la libertatea de asociere şi negocierile colective, eliminarea muncii forţate şi obligatorii,
eliminarea discriminării în privinţa angajării şi ocupării forţei de muncă şi abolirea muncii copiilor.
9.7.Prestatorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor în vigoare in Romania şi
se va asigura că si personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonaţii
acestuia şi salariaţii din teritoriu vor respecta şi se vor supune de asemenea aceloraşi legi şi
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reglementări. Prestatorul va despăgubi achizitorul în cazul oricăror pretenţii şi acţiuni în justiţie
rezultate din orice încălcari ale prevederilor în vigoare de către Prestator, personalul său, salariat sau
contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonaţii acestuia, precum şi salariaţii din teritoriu.
9.8.Dacă Prestatorul este o asociere alcătuită din două sau mai multe persoane, toate aceste
persoane vor fi ţinute solidar de îndeplinirea obligaţiilor din Contractului. Persoana desemnată de
asociere să acţioneze în numele sau în cadrul Contractului va avea autoritatea de a reprezenta şi
angaja contractual asocierea.
9.9.Orice modificare a componenţei asocierii, fără acordul prealabil scris al Achizitorului va fi
considerată o încălcare a prezentului Contract.
9.10.Prestatorul va despăgubi, proteja şi apăra pe cheltuiala sa Achizitorul, pe agenţii şi salariaţii
acestuia, pentru şi împotriva tuturor acţiunilor în justitie, revendicărilor, pierderilor şi pagubelor
rezultate din orice acţiune ori omisiune a Prestatorului şi/sau a subcontractanţilor săi, personalului
salariat ori contractat de acesta, inclusiv conducerea, în executarea Serviciilor, inclusiv împotriva
oricărei încălcări a prevederilor legale sau a drepturilor terţilor, privind brevetele, mărcile comerciale
ori alte forme de proprietate intelectuală precum dreptul de autor.
9.11- Prestatorul se obligă să despagubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele
achiziţionate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în
care o astfel de încalcare rezultă din respectarea temei de proiectare întocmite de către
achizitor.
9.12- Proiectantul va prezenta lucrarea astfel:
3 exemplare pentru fiecare faza de proiectare
9.13- Prestatorul se obliga sa faca completarile sau modificarile solicitate de catre achizitor sau
avizatori, la documentatia elaborata, in termen de maxim 3 zile de la primirea unei solicitari in acest
sens.
10. Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 15.2, serviciile prestate în termenul
convenit.
10.2 – 1)Plata pentru serviciile ce fac obiectul contractului se va suporta din bugetul local.
(2) Plata serviciilor se va face prin ordin de plată, pe fiecare obiectiv, în termen de 30 zile de la
data facturarii insotita de receptia fără obiectiuni a serviciilor prestate.
10.3 - Achizitorul are obligatia de a verifica serviciile realizate de catre Prestator si de a le confirma
numai daca acestea corespund cantitativ si calitativ.
10.4. - Achizitorul are obligatia de a efectua receptia in termen de maxim 15 zile de la data
inregistrarii notificarii in acest sens, depuse de catre prestator la sediul ORASULUI JIBOU.
10.5 Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant pe baza facturii, insotita de procesul
verbal de receptie acceptat fara obiectiuni de achizitor
11. Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate
prin contract, atunci achizitorul are dreptul fără necesitatea vreunei notificări şi fără a exclude alte căi
de sancţiune din contract, de a deduce, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,1 % din pretul
contractului fara TVA.
11.2 – În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la data primirii
facturii, atunci acesta are obligaţia de a plăti dobanda penalizatoare egala cu nivelul ratei dobanzii de
referinta a BNR plus 8 puncte procentuale pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva
a obligatiilor, dobanda aplicata la cuantumul sumei neachitate.
11..3 - Penalitatile datorate conform clauzelor 11.1. şi 11.2 curg de drept din data scadenţei
obligaţiilor asumate conform prezentului contract.
11.4 - Nerespectarea de către părţi a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract dă dreptul părţii
lezate să considere contractul reziliat de plin drept fără nicio altă formalitate şi fără nicio altă
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procedură judiciară sau extrajudiciară. Prezentul pact comisoriu îşi produce efectele de la data
scadenţei obligaţiilor neefectuate.
11.5. Partile au convenit de comun acord ca prezentul contract sa inceteze de plin drept, in temeiul
unui pact comisoriu, fara punerea in intarziere a furnizorului, sau fara alta formalitate si fara
interventia instantelor judecatoresti, in urmatoarele situatii:
a) Daca prestatorului ii sunt retrase sau nu obtine autorizatiile, certificarile sau orice alte documente
necesare executarii obligatiilor contractuale;
b)Cumularea de catre prestator a penalitatilor pentru neexecutarea obligatiilor contractuale lato sensu
, pana la o suma echivalenta cu ½ din suma reprezentand valoarea garantiei de buna executie
c)daca una dintre parti cesioneaza drepturile si obligatiile contractuale fara acordul celeilalte parti
d) in cazul incalcarii de catre una dintre parti a obligatiilor sale, dupa ce a fost notificata, in scris, de
cealalta parte ca o noua nerespectare a obligatiilor contractuale va conduce la rezilierea contractului.
e)in cazul incalcarii obligatiei prevazuta la punctul 9.12
11.6. – Rezilierea/incetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja
scadente intre partile contractante.
11.7. - Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat
incetarea contractului
Clauze specifice
12. Garanţia de buna execuţie a contractului
12.1. - Prestatorul se obliga sa constituie garanţia de buna execuţie a contractului, în cuantum
de ……………. lei, reprezentand 10% din valoarea contractului fara TVA, in termen de maxim 5 zile
lucratoare de la data semnarii contractului de catre ambele parti.
Modalitati de constituire:
- instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de
asigurari, care devine anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (3) - (5)din HG 395/2016 aplicânduse corespunzator.
-prin virament bancar -numerar, prin depunerea la casieria autoritatii contractante, daca
valoarea GBE este mai mica de 5.000 lei
- prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in acest caz, contractantul
are obligatia de a deschide contul la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului
din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia.Suma initiala care se depune de catre
contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul
contractului de achizitie publica, fara TVA.
12.2. - Achizitorul se obliga sa emita ordinul de incepere a executarii cotractului numai după ce
prestatorul a făcut dovada constituirii garanţiei de buna execuţie.
12.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de buna execuţie, în limita
prejudiciului creat, dacă prestatorul nu isi executa, executa cu întârziere sau executa
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra
garanţiei de buna execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând
totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
12.4. - Achizitorul se obliga sa restituie garanţia de buna executie dupa cum urmeaza:
- valoarea garantiei de buna executie aferentă proiectului tehnic si/sau detaliilor de executie, în
termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrărilor executate
în baza proiectului respectiv, dacă nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
12.5. - Garanţia tehnica este distinctă de garanţia de buna execuţie a contractului.
13. Alte resposabilităţi ale prestatorului
13.1- Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.
13.2 - Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la
data intrarii in vigoare a contractului, pentru a se incadra in termenele prevazute la punctul 6.2. a
prezentului contract.
14. Alte responsabilităţi ale achizitorului
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14.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care
acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le considera necesare îndeplinirii contractului.
15. Recepţie şi verificări
5.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea
lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini. Achizitorul are obligatia de a
receptiona si intocmi procesul verbal de receptie in termen de 15 zile. de la data inregistrarii notificarii
in acest sens, depuse de catre executant la sediul achizitorului.
15.2 - Verificările vor fi efectuate numai cu notificarea prealabilă a prestatorului cu privire la ziua şi
ora stabilită pentru verificare.
15.3.- Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanţilor săi
împuterniciţi pentru acest scop.
15.4.-Dacă prestatorul nu se prezintă la data şi locul stabilit, achizitorul poate începe efectuarea
verificărilor care se vor considera a fi efectuate în prezenţa prestatorului, iar acesta va accepta
rezultatele ca fiind corecte.
15.5. - Operaţiunile recepţiei implică:
- identificarea serviciilor prestate;
-constatarea eventualelor neconcordanţe a prestaţiilor faţă de propunerea tehnică;
-constatarea eventualelor deficienţe;
15.6.- Operaţiunile precizate la art.15.5. fac obiectul unui raport întocmit la faţa locului de către
achizitor, semnat atât de către acesta cât şi de prestator. În cazul în care prestatorul refuză să
semneze raportul, se menţionează acest fapt. O copie a raportului se va transmite prestatorului în cel
mult 2 zile de la data întocmirii.
15.7.- Prestatorul are obligaţia de a remedia deficienţele semnalate, în termen de 3 zile de la data
luării la cunoştinţă a raportului prevăzut la art. 15.6.
15.8. - Procesul- verbal de recepţie a serviciilor prestate va fi semnat de către achizitor, sub rezerva
remedierii tuturor deficienţelor/neconcordanţelor constatate.
16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
16.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor de la semnarea contractului
pentru a se incadra in termenul solicitat.
(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 adauga la preţul contractului.
16.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, oricare fază a acestora prevazută a fi terminată
într-o perioadă stabilită, trebuie finalizate în termenul convenit de parţi, termen care se calculează de
la data începerii executarii contractului conform clauzei 7.1 din prezentul contract.
(2) În cazul în care:
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului,
sau
ii) alte circumstanţe neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încalcarea
contractului de către prestator, îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea
perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora,
atunci parţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.
16.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă termenul de prestare, acesta
are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei de prestare asumate
se face cu acordul parţilor, prin act adiţional. Notificarea nu presupune un acord implicit al
achizitorului cu privire la decalarea termenelor de prestare a serviciilor.
16.4 - 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.
17. Ajustarea preţului contractului
17.1 - Pentru serviciile prestate, plaţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în
propunerea financiară, anexă la contract.
17.2 - Preţul contractului nu se ajusteaza si ramane fix pe toata perioada desfasurarii contractului.
18. Amendamente
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18.1 - Parţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii
contractului.
19. Cesiunea
19.1 - Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin
contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.
19.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte
obligatii asumate prin contract.
20. Perioada de execuţie
20.1. Începerea perioadei de prestare a serviciilor se calculează de la data intrarii in executie a
contractului, respectiv dupa constituirea garantiei de buna executie.
21.Subcontractare
21.1. - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate
cu subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de identificare ale acestora se constituie în anexe la
prezentul contract.
21.2. - (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.
21.3. – Orice convenţie prin care Prestatorul încredinţează o parte din realizarea prezentului Contract
de servicii către un terţ, este considerată a fi un contract de subcontractare.
21.4.- Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea
sa din contract sau şi-a îndeplinit-o necorespunzător. Schimbarea subcontractantului nu va modifica
preţul contractului şi nu se va efectua decât după notificarea achizitorului şi primirea aprobării din
partea acestuia.
21.5.- Orice schimbare a subcontractantului fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului sau
orice încredinţare a serviciilor de către subcontractant către terţe părţi va fi considerată o încălcare a
prezentului contract de servicii.
21.6.- Acceptul achizitorului privind schimbarea subcontractantului se va face în termen de 3 de zile
la data primirii notificării, motivând decizia sa în cazul respingerii aprobării.
21.7.- Prestatorul nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în cazul în care înlocuirea
acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexă la prezentul contract.
21.8.- 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.
21.9.- Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale între subcontractant şi
Achizitor.
21.10.- Prestatorul va răspunde pentru actele şi faptele subcontractanţilor săi şi ale experţilor,
agenţilor, salariaţilor acestora, ca şi cum ar fi actele sau faptele Prestatorului, ale experţilor, agenţilor
sau salariaţilor acestuia. Aprobarea de către Achizitor a subcontractării oricărei părţi a Contractului de
servicii sau a angajării de către Prestator a unor subcontractanti pentru desfăşurarea Serviciilor nu va
elibera Prestatorul de niciuna dintre obligaţiile sale din prezentul Contract de servicii.
22. Forţa majoră
22.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
22.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
22.3 - 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.
22.4 - 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.
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22.5 - 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 parţi încetarea de plin drept a prezentului contract,
fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.
23. Soluţionarea litigiilor
23.1 - 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 legatură cu
îndeplinirea contractului.
23.2 - Dacă, după 15 de 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 de către instanţele judecatoreşti competente din România.
24. Limba care guvernează contractul
24.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
25. Comunicări
25.1 - (1) In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea
celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la sediul prevazut in partea introductiva a
prezentului contract.
In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare
recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de
oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
(2) Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi
lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
25.2 - Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate,
prin intermediul uneia din modalitatile prevazute la alineatele precedente.
26. Legea aplicabilă contractului
26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Parţile au înteles să încheie azi …………………, prezentul contract în două exemplare, câte
unul pentru fiecare parte.

Achizitor,
ORASUL JIBOU
Primar,
Dan GHIURCO

Prestator,
…………………………………….
Administrator,
……………………..,

Vizat juridic,
Jr. Maria OPRIS

Sef Serv. Contabilitate
Ec. Dorina OPRIS
VIZA CFP
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