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MODEL DE CONTRACT 
 
 
 
 

CONTRACT DE SERVICII 
 

nr.______________data_______________ 
 
 
 
1. Preambul 
Având în vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 și a Legii serviciului de 
salubrizare a localităților nr. 101/2006 
În temeiul art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind Achiziţiile publice,  
 
s-a încheiat prezentul contract de prestări servicii,  
 
între  
 
COMUNA ȘINCAI, cu sediul în localitatea Șincai nr. 156, telefon/fax 0265 – 427.201, cod 4375836, cont de trezorerie 
RO91TREZ24A840301560402X deschis la Trezoreria Tg. Mureş, reprezentată prin domnul Huza Grigore – primar, 
 

în calitate de achizitor , pe de o parte 
 
și 
 
_______________________ cu sediul în ___________________, Str. ________________ nr.___, telefon/fax 
_______________/______________, număr de înmatriculare J_____________, cod fiscal ___________________ 
cont număr ______ ______ ______ ______ ______ ______ deschis la Trezoreria 
_____________________________ reprezentată prin  Dl. _______________  – administrator, 

 
 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 in mod diferit. 
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Clauze obligatorii 
 
 

4. Obiectul principal al contractului   
4.1 Obiectul general al contractului îl reprezintă prestarea Serviciilor de colectare, transport și depozitare a 
deșeurilor menajere în comuna Șincai . 
4.2 Obiectul specific al contractului îl constituie efectuarea, de către operatorul economic desemnat câştigător, a 
activității de colectare separata si transport separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din 
activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri 
de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori, în condiţiile stabilite de beneficiarul prestaţiei, la toate 
locaţiile stabilite. 
4.3  Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului în conformitate cu 
prevederile prezentului contract și dispozițiile legale în vigoare. 
 
 
5. Prețul contractului 
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil prestatorului de către 
achizitor, este de ____.____,__ lei fără TVA, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, distribuit astfel: 
- persoane fizice: ............ lei fără TVA / persoană / lună 
- persoane juridice: ............. de lei fără TVA / persoană juridică / lună 
5.2 Plata prețului convenit se va efectua lunar, pe baza tarifului lunar agreat, care formează prețul de la art. 5.1. 
5.3 Tariful total lunar este ___________ lei, fără TVA, plătibil în conformitate cu prevederile Legii 72/2013, pe baza 
facturii emise de Prestator. 
 
 
6. Durata contractului și Executarea Contractului  
6.1 Durata prezentului contract este de 12 luni, de la emiterea Ordinului administrativ de începere a contractului. 
6.2 Executarea contractului va începe la data emiterii de către Achizitor a Ordinului administrativ de începere a 
contractului. 
6.3 La data intrării în vigoare a contractului de delegare a gestiunii atribuit de către ADI ECOLECT MUREȘ pentru 
implementarea proiectului ”Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Mureș”, pentru activitățile de 
precolectare/colectare/transport/sortare/transfer a deșeurilor, prezentul contract încetează, de drept și fără  nicio 
despăgubire în sarcina Comunei Șincai. 
6.4 Data intrării în vigoare a contractului de delegare a gestiunii atribuit de ADI ECOLECT MUREȘ va fi notificată 
Comunei Șincai de către Asociație, în termen de 5 zile de la data încheierii contractului de delegare a gestiunii. 
6.5 Comuna Șincai va transmite Prestatorului în termen de 5 zile de la data înștiințării primite de la ADI ECOLECT 
MUREȘ notificarea de încetare a contractului 
6.6 Deșeurile menajere vor fi colectate, după cum urmează: 
 

Perioada  Zilele în care se face colectarea  Intervalul orar  

1 aprilie – 1 octombrie 
  
  

1 octombrie – 1 aprilie 
  
  

 
 
7. Documentele contractului 
7.1 Documentele contractului sunt: 

a) caietul de sarcini, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce 
privesc aspectele tehnice şi financiare; 
b) oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare; 
c) garanţia de bună execuţie; 
d) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul; 
e) contractele cu subcontractanţii, în măsura în care în contractul de achiziţie publică/acordul-cadru este 
reglementat un mecanism de efectuare a plăţilor directe către subcontractanţi, dacă este cazul; 
f) acordul de asociere, dacă este cazul; 
g) alte anexe 

 
 
8.  Drepturile și Obliga ţiile principale ale prestatorului 
8.1. (1) Prestatorul are următoarele drepturi:  

a) să factureze şi să încaseze lunar contravaloarea serviciilor prestate/contractate, corespunzator tarifului ofertat; 
b) să iniţieze modificarea şi completarea contractului de prestare a activităţii de colectare a deşeurilor menajere 

sau a anexelor acestuia, ori de câte ori apar elemente noi în baza normelor legale, prin acte adiţionale;  
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c) să solicite amplasarea recipientelor acolo unde este permis accesul utilajelor şi personalului deservent al 
acestora. 

(2) Prestatorul are următoarele obligații: 
a) să asigure prestarea serviciilor contractate în locaţiile menţionate în contract, să respecte prevederile emise de 

autorităţile de reglementare, de autorităţile administraţiei publice locale şi legislaţia privind protecţia mediului 
b) să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările Achizitorului şi să ia măsurile care se impun în vederea rezolvării 

acestora în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile;  
c) să asigure continuitatea serviciului, cu excepţia cazurilor de forţă majoră, aşa cum sunt acestea definite prin 

lege; 
d) să plătească penalizări în cuantum de 0,1% pe zi din valoarea facturii curente pentru:  

a. întreruperea nejustificată a prestării serviciului;  
b. prestarea serviciului sub parametrii de calitate şi cantitate prevăzuţi în contract dupa instiintarea 

operatorului si dupa ce se va constata si consemna această stare printr-un proces verbal încheiat de 
ambele părți;  

c. neanunţarea întreruperii serviciului sau depăşirea intervalului anunţat;  
d. neridicarea deşeurilor la data şi intervalul orar stabilite prin contract;  

e) să asigure continuitatea serviciului;  
f) să colecteze deşeurile folosind autovehicule special echipate pentru transportul deşeurilor menajere; 
g) să ridice deşeurile în zilele şi în intervalul orar stabilite;  
h) să încarce întreaga cantitate de deşeuri, inclusiv deşeurile amplasate lângă containere şi să lase în stare de 

curăţenie spaţiul destinat depozitării;  
i) să aşeze după golire recipientele în poziţie normală, pe locul de unde au fost ridicate. Toate operaţiunile vor fi 

efectuate astfel încât să se evite producerea zgomotului şi a altor inconveniente pentru populație; 
j) să notifice în scris Achizitorul, cu minimum 15 (cincisprezece) zile înainte de întreruperea sau încetarea 

furnizării serviciului de salubrizare; 
k) să trateze în mod confidenţial faţă de terţe persoane toate informaţiile de orice fel primite din partea 

Achizitorului în cadrul prezentului contract, chiar şi după expirarea acestuia, şi să folosească informaţiile 
dobândite numai pentru scopurile acestui contract. Prelucrarea datelor personale ale Achizitorului în scop de 
marketing sau de cedare a acestora către terţi nu este acceptata de Achizitor;  

l) să iniţieze modificarea şi/sau completarea contractului, ori de cate ori apar elemente noi în legislaţia României 
sau a celei specifice activităţii sale, modificări asumate de către parţi prin acte adiţionale; 
 
 

9. Drepturile și Obliga ţiile principale ale achizitorului 
9.1 Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.  
9.2 (1) Achizitorul are următoarele drepturi: 

a) accesibilitate egală şi nediscriminatorie la serviciul prestat în condiţiile contractului de prestare incheiat; 
b) să i se presteze activitatea de colectare a deşeurilor menajere în ritmul şi la nivelurile stabilite în contract;                                                                                                                              
c) să solicite şi să primească, în condiţiile legii şi ale contractului de prestare, despăgubiri sau compensaţii pentru 

daunele provocate de către Prestator prin nerespectarea obligaţiilor contractuale asumate sau prin prestarea 
unor servicii inferioare calitativ şi cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin contract sau prin normele tehnice în 
vigoare. Valoarea despăgubirii se stabileşte de către autorităţile competente care au constatat paguba produsă, 
în prezenţa unui reprezentant al Achizitorului; 

d) să sesizeze autorităţilor competente orice deficienţe constatate în sfera activităţii de colectare a deşeurilor 
menajere şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătăţirea activităţii şi creșterea calităţii 
serviciului ulterior sesizării Prestatorului cu care a încheiat contractul de prestări servicii şi dacă acesta nu ia 
măsurile necesare sau este în imposibilitatea de a le lua; 

e) să solicite, să primească şi să utilizeze informaţii privind activitatea de colectare a deşeurilor municipale, despre 
deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către, Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile 
Publice de Gospodarire Comunală (A.N.R.S.C.) sau  Prestator, după caz;  

f) să primească răspuns în maximum 15 (cincisprezece) zile la sesizările adresate Prestatorului cu privire la 
neîndeplinirea unor condiţii contractuale;  

g) să se adreseze instanţelor judecătoreşti, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect 
cauzat de Prestator dacă aceste situaţii nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă cu Prestatorul; 

h) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale; 
i) să  renunţe, în condiţiile legii, la serviciile contractate; 

(2) Achizitorul are următoarele obligații: 
a) să respecte prevederile, clauzele contractului de prestare a activităţii de colectare a deşeurilor menajere;  
b) să achite în termenele stabilite obligaţiile de plată, în conformitate cu prevederile prezentului contract, inclusiv a 

serviciilor prestate de către Prestator la cerere sau în situaţii neprevăzute. Prestaţiile efectuate de Prestator la 
cerere sau în situaţii neprevăzute (exemplu calamităţi sau altele) care generează deşeuri pe care Prestatorul 
este obligat să le colecteze, vor fi menţionate în bonurile de confirmare semnate de către reprezentantul 
Achizitorului;  
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Având în vedere că Prestatorul prestează servicii de utilitate publică, acestea implicând continuitate cu privire la 
colectarea tuturor deşeurilor din arealul pe care-l gestionează, indiferent de sursa care-l generează, Achizitorul 
are obligaţia asigurării activităţii de confirmare pentru ca factura emisă de catre Prestator să fie întocmai cu 
realitatea astfel încât aceasta să fie integral achitată la timp de către Achizitor. 

c) să nu împiedice în nici un fel accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de colectare  
d) să nu introducă în recipientele de precolectare deşeuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, 

explozive), animaliere ori provenite din ingrijiri medicale care fac obiectul unor tratamente speciale autorizate 
de direcţiile sanitar-veterinare sau de autorităţile de mediu; 

e) să asigure accesul, de la căile publice până la punctul de colectare, al autovehiculelor destinate acestui scop, 
înlăturând gheaţa, zăpada şi poleiul; 

9.3 Achizitorul se obligă să transmită Prestatorului, în timp util, toate informaţiile necesare pentru asigurarea derulării 
serviciilor angajate. 
9.4 Achizitorul se obligă să colaboreze cu Prestatorul pentru rezolvarea situaţiilor neprevăzute. 
9.5 Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de cel mult 30 de zile de la primirea facturii. 
Plata se va face cu ordin de plată, în contul Prestatorului deschis la trezoreria teritorială. 
 
 

10.  Sanc ţiuni pentru neindeplinirea culpabil ă a obliga ţiilor  
10.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, 
atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi o cotă procentuală de 0,1% din valoarea 
rămasă de executat, pentru fiecare zi de întârziere. 
10.2 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite la 
punctul 9.5, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi o cotă procentuală de 0,1% din valoarea rămasă de 
executat, pentru fiecare zi de întârziere. 
10.3 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată Prestatorului, 
fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare 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. 
 
 
11. Condi ții specifice 
11.1  Locul prestaţiei – Teritoriul administrativ al Comunei Șincai, jud. Mures, respectiv următoarele trasee: 
- Lechincioara 
- Șincai 
- Șincai - Fânațe 
11.2 Perioada de contractare: 12 luni, cu introducerea unei clauze suspensive în sensul că la data intrarii in vigoare a 
contractului de delegare a gestiunii atribuit de catre ADI ECOLECT MURES pentru implementarea proiectului ”Sistem 
integrat de gestionare a deseurilor in judetul Mures” pentru activitatile de 
precolectare/colectare/transport/sortare/transfer a deseurilor, prezentul contract se va rezilia de comun acord fără alte 
obligații din partea părților contractante. 
11.3 Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de colectare, transportul și depozitarea deşeurilor 
municipale, inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special, în 
condiţiile legii, în aria administrativ – teritorială a comunei Șincai.  
11.4 Numărul mediu anual de locuitori din aria de operare este de 1.300 locuitori înregistraţi, inclusiv flotanţii, din care  
780 gospodării individuale, astfel: 

 
  
Nr.  
crt. 

Locul de amplasarea a punctului de 
colectare 

Număr de 
gospod ării 

Număr de 
persoane 
deservite 

1 Șincai  522 900 

2 Pusta 65 110 

3 Lechincioara  56  95 

4 Șincai - Fânațe  137 195  

TOTAL 780 1.300 
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11.5 Numărul de persoane juridice / agenți economici este distribuit astfel: 

  
  Nr. 
crt.  

Denumirea  Locul de 
amplasarea a 
punctului de 

colectare  

Activitatea desf ășurată 
 

 

1  SC HAWAI COM SRL Punct de lucru  Alimentatie publica  

2  SC HAWAI COM SRL Punct de lucru  Alimentatie publica  

3  SC MARGA POP SRL Punct de lucru  Bar  

4  SC CMV POP SRL Punct de lucru  Alimentatie publica  

5 SC ADY CLAUS SRL Punct de lucru  Bar  

6 SC PAUL SEBI SRL Punct de lucru  Bar   

7 PFA TIRNAVEAN CORNEL Punct de lucru  Alimentatie publica  

8 PFA SANDOR VIORICA Punct de lucru  Alimentatie publica  

9 SC RIANA CRIS SRL Punct de lucru  Alimentatie publica  

10 SC CRISS EUROSTAR SRL Punct de lucru  Alimentatie publica  

11 CAMIN CULTURAL SINCA Sediul Administrativ  

12 POST POLITIE SINCAI Sediul Administrativ  

13 SC E-ON GAZ SA Sediul Administrativ  

14 PRIMARIA SINCAI Sediul Administrativ  

15 SCOALA SINCAI Sediul Administrativ  

16 CMI CIOCEA NICOLAIE Sediul Administrativ  

17 CAMNI CULTURAL SINCAI 
FINATE 

Sediul Administrativ 
 

18 SCOALA SINCAI FINATE Sediul Administrativ  

19 SCOALA PUSTA Sediul Administrativ  
 

 
 

Clauze specifice 
 

12. Garan ţia de bun ă execu ţie a contractului 
12.1 - (1) Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, în procent de 5%  reprezentând 
_________ lei din preţul contractului fără TVA în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de 
achiziţie publică, cu valabilitate pe întreaga perioada a contractului, ......................................................... 
12.2 - Achizitorul se obligă să emită Ordinul administrativ de începere a contractului numai după ce prestatorul a făcut 
dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 
12.3 -  Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă 
prestatorul nu îşi prestează, prestează cu întârziere sau prestează necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul 
contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest 
lucru prestatorul, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. 
12.4 – Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de cel mult 14 zile de la data îndeplinirii 
de către prestator a obligațiilor asumate prin contract. 
 
 
13. Alte resposabilit ăţi ale prestatorului 
13.1 (1) Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promtitudinea 
cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
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(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, 
echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă cerute de şi pentru contract, în măsura în 
care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.   
13.2 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu prezentul contract. Totodată, 
este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea 
personalului folosit pe toată durata contractului. 
 
 
14. Alte responsabilit ăţi ale achizitorului 
14.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile 
ofertei tehnice și financiare.  
14.2  Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a 
notifica, în scris,  prestatorului, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop.  
 
 
15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
15.1 (1)  Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la primirea 
Ordinului administrativ 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 adaugă la preţul contractului. 
15.2 (1) Serviciile prestate în baza contractului, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se 
calculează de la data primirii Ordinului administrativ de începere a contractului. 
(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 parţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional. 
15.3 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă termenul de prestare a serviciilor, acesta are 
obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate se face 
cu acordul parţilor, 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.  
 
 
16. Ajustarea pre ţului contractului 
16.1 Pentru serviciile prestate, plaţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele incluse în prezentul contract. 
16.2 Preţul contractului nu se ajusteaz ă. 
 
 
17. Amendamente  
17.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului 
și a documentelor acestuia, 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. 
 
 
18. Subcontractan ţi 
18.1. - (1) Prestatorul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el 
a semnat contractul cu achizitorul. Activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, sunt cuprinse 
în contractul de achiziţie publică. 
 (2) Achizitorul poate efectua plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de către subcontractanţii 
propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită la momentul incheierii contractului de achizitie publica sau la momentul 
introducerii lor in contract, pentru serviciile prestate contractantului potrivit contractului dintre contractant şi 
subcontractant. 
(3) Achizitorul efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este 
confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv achizitor, Prestator şi subcontractant sau de 
achizitor şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, prestatorul blochează confirmarea prestarii obligaţiilor 
asumate de subcontractant. 
(4) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1)-(3) nu diminuează răspunderea prestatorului în ceea ce priveşte modul de 
îndeplinire a contractului de achiziţie publică 
18.2. - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu 
subcontractanţii desemnaţi. 
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(2) Lista subcontractanţilor cuprinzând datele de recunoaştere a acestora, precum şi contractele încheiate cu aceştia 
se constituie în anexe la contract. 
18.3. - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător fata de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător fata de Prestator de modul în care îndeplineşte partea sa din contract. 
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca aceştia nu îndeplinesc partea lor din 
contract. 
18.4 (1) Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu a îndeplinit partea sa din contract. 
Schimbarea subcontractantului nu modifica valoarea aferentă activităţilor subcontractate, care va fi cel mult egală cu 
valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată si se va face doar cu acordul prealabil al achizitorului. 
(2) Subcontractanţii  schimbati au obligaţia de a prezenta o declaraţie pe propria răspundere prin care îşi asumă 
respectarea prevederilor caietului de sarcini şi a propunerii tehnice depuse de către contractant la ofertă, aferentă 
activităţii supuse subcontractării. 
(3) Contractele de subcontractare şi declaraţiile vor fi prezentate cu cel puţin 15 zile înainte de momentul începerii 
prestării serviciilor de către noii subcontractanţi. 
(4) Noii subcontractanţi au obligaţia de a transmite certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea 
inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul 
de achiziţie publică. 
 
 
19. Cesiunea  
19.1. - Intr-un contract de achizitie publica este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acel contract,  cu 
exceptia cesiunilor prevazute in contract si actele normative in vigoare. 
 
 
20. For ța major ă 
20.1  Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
20.2 Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată 
perioada în care aceasta acţionează. 
20.3  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. 
20.4  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. 
20.5  Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia 
în maximum 15 zile de la încetare. 
20.6 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va 
avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată 
pretindă celeilalte daune-interese. 
 
 
21. Solu ţionarea litigiilor 
21.1 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. 
21.2 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 
judecătoreşti competente.  
 
 
22. Limba care guverneaz ă contractul  
22.1 Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
 
23. Comunic ări 
23.1 (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. 
23.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail. 
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24. Legea aplicabil ă contractului  
24.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
  
 
 
 
 
 
 Părţile au înţeles să încheie azi ..............  prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare 
parte.            
 
 

Achizitor 
COMUNA ȘINCAI 

PRIMAR 
 

Huza Grigore 
................................ 

Prestator 
 

................................ 

  
  
  
  
  

Vizat Control Financiar Preventiv  
        

 
 
 


