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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 

ORAŞUL TĂŞNAD 

PRIMĂRIA 

 

 

 

Contract de servicii 

nr.12757 data 10.03.2022 

 

 

1. Părţile contractante 

În temeiul Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice și ale Hotărârii de Guvern 

nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea 

nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul contract de prestări 

servicii 

 

          ORAŞUL TĂŞNAD, adresă Tăşnad, str. Lăcrămioarelor, nr.35, jud. Satu 

Mare, telefon/fax 0261-825701, cod fiscal 3897122, cont trezorerie 

.........................................................., reprezentată prin Dr. Farcău Adrian Dănuț, 

funcţia Primar, în calitate de achizitor, în calitate de Achizitor, pe de o parte 

și       

       ASOCIATIA ADAPOSTUL MEU DIN ALBA, cu sediul in localitatea Alba 

Iulia, str. Timotei Cipariu, nr.13, jud. Alba, nr. de inregistrare in Registrul 

Asociatiilor si Fundatiilor nr. 15/2017, cod fiscal RO 37554277, cont 

RO97BTRLRONCRT0564961801 deschis la BANCA TRANSILVANIA, 

reprezentata prin d-na. Martin Angela, avand functia de presedinte, in calitate de 

prestator, pe de alta parte 

 

denumite împreună "Părțile", au convenit încheierea prezentului contract de 

prestări servicii. 

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; 



2 

 

d. servicii - activităţi a căror prestare face obiectul 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 - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi 

inevitabil, care nu putea fi prevăzut la 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 din părţi; 

g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile 

h. act adiţional: document ce modifica termenii şi condiţiile contractului de 

presări servicii.  

i. conflict de interese înseamnă orice eveniment influenţând capacitatea 

prestatorului de a exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau 

care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor 

achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv în 

legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, 

trecute sau prezente, ale prestatorului. Aceste restricţii sunt de asemenea 

aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi acţionând sub 

autoritatea şi controlul prestatorului.   

j. despăgubire generală : suma, neprevăzută expres în contractul de servicii, 

care este acordată de către instanţa de judecată sau este convenită de către 

părţi ca şi despăgubire plătibilă părţii prejudiciate în urma încălcării 

contractului de prestări servicii de către cealaltă parte.  

k. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de prestări 

servicii ca fiind plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă 

parte în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din contract; 

 

 

3. Interpretare 

3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma 

singular vor include forma de plural şi vice versa, iar cuvintele de genul masculin 

vor fi interpretate ca incluzând şi genul feminin şi viceversa 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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3.3 – Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract . 

 

 

 

CLAUZE GENERALE 

 

4. Obiectul contractului   
4.1 - Obiectul contractului îl reprezintă achiziționarea de Serviciul pentru 

gestionarea câinilor fără stăpân, CPV:  85200000-1 -  Servicii veterinare conform 

caietului se sarcini şi conform legislaţiei în vigoare, în perioada  convenită şi  în 

conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

4.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru 

serviciile prestate.  

 

5. Preţul contractului 

5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de servicii având ca obiect  

Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân este de 1.000,00 lei/buc., ( fără 

TVA), la care se adăugă TVA 190 lei iar valoarea totală fără TVA este de 42.000 

lei, la care se adăugă 7980 lei, reprezentând  TVA. 

Valoarea totală a contractului este de 49.980 lei cu TVA. 

  

5.2. Plata se va efectua în baza facturii emise de prestator în termen de maximum 

30 de zile de la înregistrarea facturii la sediul Achizitorului. 

 

6. Durata contractului 

Durata prezentului contract este din 10.03.2022 până în data de 31.12.2022, în 

limita valorii achiziţionate. 

 

7. Documentele contractului 

 8.1. Documentele contractului sunt: 

- caietul de sarcini; 

- documentul achiziţiei directe. 

 

8. Obligaţiile prestatorului 

8.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/ sau performanţele 

conform prevederilor legale Legea 227/2002 pentru aprobarea Oradonanţei de 

urgenţă a guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a 

căinilor fără stăpân, OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a 

câinilor fără stăpân, precum şi a normelor metodologice din HG 1059/2013 şi a 

Legii 205/2004 republicată privind protecţia animalelor, legea 258/2013 pentru 
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modificarea şi completarea OUG 155/2001 privind aprobarea programului de 

gestionare a câinilor fără stăpân, ordinul 1/2014 pentru aprobareanormelor privind 

identificarea şi înregistrarea câinilor fără stăpân, ordonanţata de guvern 24/2016 

privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine 

animală. 

8.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu 

profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat în prezentul 

contract. 

(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 prezentul contract sau se poate 

deduce în mod rezonabil din contract.   

8.3. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea  serviciilor. Totodată, 

este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare 

utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.  

8.4. Prestatorul va considera toate documentele şi informaţiile care îi sunt puse la 

dispoziţie referitoare la prezentul contract drept private şi confidenţiale după caz, 

nu va publica sau divulga niciun element al prezentului contract fără acordul scris, 

prealabil, al achizitorului. Dacă există divergenţe cu privire la necesitatea 

publicării sau divulgării în scopul executării prezentului contract, decizia finală va 

aparţine achizitorului. 

8.5. – 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.  

8.6.  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 minorilor.  

8.7. 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 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. 
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8.8. Dacă Prestatorul este o asociere alcătuită din două sau mai multe persoane, 

toate aceste persoane vor fi ţinute solidar de îndeplinirea obligaţiilor din 

Contractului de Servicii. Persoana desemnată de asociere să acţioneze în numele 

sau în cadrul contractului va avea autoritatea de a reprezenta şi angaja contractual 

asocierea. 

8.9.Orice modificare a componenţei asocierii, fără acordul prealabil scris al 

achizitorului  va fi considerată o încălcare a prezentului contractului de prestări 

servicii. 

 

9. Obligaţiile achizitorului 

9.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul stabilit, 

potrivit art. 12  din prezentul Contract de Servicii. 

9.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de 30 de zile 

de la emiterea facturii de către acesta şi înregistrată la registratura autorităţii 

contractante. 

9.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea 

perioadei prevăzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor 

şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de 

efectuare a plăţii. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua 

prestarea serviciilor în 7 zile. 

 

10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

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 sumă echivalentă cu 0,05% din preţul 

contractului pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a 

obligaţiilor.  

10.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 de zile de 

la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, 

o sumă echivalentă cu 0,05 %  din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, 

până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 

10.3 - Nerespectarea de către părţi a obligaţiilor prevăzute  în prezentul contract dă 

dreptul părţii lezate să considere contractul reziliat de plin drept fără nici o altă 

formalitate şi fără nicio altă procedură judiciară sau extrajudiciară.  Prezentul pact  

comisoriu de grad IV îşi produce efectele de la data scadenţei obligaţiilor 

neefectuate.  

10.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o 

notificare scrisă adresată prestatorului, fără nicio compensaţie, de la deschiderea 

falimentului împotriva acestuia în condiţiile Legii nr. 85/2006 privind procedura 

insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia că această 
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renunţare 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 executată pâna la data denunţării 

unilaterale a contractului. 

 

 

Clauze specifice 

11. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

11.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe serviciile de la primirea comenzii 

ferme din partea autorităţii contractante. 

 (2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri, datorate în exclusivitate 

achizitorului, părţile vor stabili de comun acord: 

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului;  

11.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului său, dacă este cazul, oricare fază a 

acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită de către ambele părţi, 

trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data 

începerii prestării serviciilor. 

(2) În cazul în care:  

a)orice motive de întârziere, ce nu se datorează  prestatorului, sau 

b) 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.  

11.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă termenele 

de prestare convenite, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, 

achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate se face cu acordul 

părţilor, prin act  adiţional cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data 

încheierii acestuia. 

11.4 - 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, conform art. 10.  

 

12. Recepţie şi verificări 

12.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a 

stabili conformitatea lor cu prevederile din legislaţia în vigoare. 

12.2 - Verificările vor fi efectuate numai cu notificarea prealabilă a prestatorului cu 

privire la ziua şi ora stabilită pentru verificare.  
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12.4.-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. 

 12.5. - Operaţiunile recepţiei implică:  

-  identificarea serviciilor prestate;  

-constatarea eventualelor neconcordanţe a prestaţiilor; 

-verificarea respectării condiţiilor de prestare conform cu legislaţia în vigoare;  

-constatarea eventualelor deficienţe; 

12.6.- Operaţiunile precizate la art.12.5. 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 a 

raportului se va transmite prestatorului în cel mult 7 zile de la data întocmirii. 

12.7.- Prestatorul are obligaţia de a remedia deficienţele semnalate, în termen de  5 

zile de la data luării la cunoştinţă a raportului prevăzut la art. 12.6. 

12.8.- Procesul - verbal de recepţie a serviciilor prestate va fi semnat de către 

achizitor, sub rezerva remedierii tuturor deficienţelor/neconcordanţelor constatate. 

 

 

13. Plăţi şi penalităţi de întârziere  

13.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator în termenul de 30 

de zile de la emiterea facturii de către acesta din urmă şi înregistrată la registratura 

autorităţii contractante.  

13.2  Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea 

perioadei convenite, atunci prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor şi 

de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de 

efectuare a plăţii. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, prestatorul va relua 

prestarea serviciilor  în termen de max. 7 zile. 

13.4 - Plata facturii finale se va face după verificarea şi semnarea procesului-verbal 

de recepţie de către achizitor.  

13.5 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie 

nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că serviciile au fost prestate 

conform prezentului contract. 

13.6.- Termenul limită de plată de 30 de zile calendaristice prevăzut în art. 13.2 va 

expira la data la care contul Achizitorului este debitat.  

13.7.- Îndată ce termenul limită a expirat, Prestatorul poate, în termen de 30 de zile 

să pretindă penalităţi de întârziere cf. art. 10. 

 

 

14. Ajustarea preţului contractului 

Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează. 
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15. Încetarea contractului 

15.1. Prezentul contract de servicii va înceta automat dacă în termen de 60 de zile 

de la data semnării contractului de către ambele părţi prestatorul nu a demarat 

prestarea serviciilor în cauză. 

15.2 Prezentul contract de servicii va înceta automat dacă nu a generat nicio plată 

într-o perioadă de 90 de zile de la semnarea sa de către părţi. Încetarea va opera de 

plin drept, fără necesitatea vreunei formalităţi sau intervenţia autorităţilor sau a 

instanţei de judecată. 

15.3- Încetarea prezentului contract de servicii în condiţiile art.15.1 şi 15.2. nu va 

produce nici un fel de efecte asupra altor drepturi ale achizitorului şi prestatorului 

dobândite în baza contractului de servicii. 

 

 

16. Forţa majoră 

16.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

16.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor 

asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

16.3 - 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. 

16.4 - 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. 

16.5. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica 

celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 

16.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai 

mare de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea 

de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă 

celeilalte daune-interese. 

16.7. - Nu va reprezenta o încălcare a obligaţiilor din Contractul de Servicii de 

către oricare din părţi situaţia în care executarea obligaţiilor este împiedicată de 

împrejurări de forţă majoră care apar după data semnării Contractului de Servicii 

de către părţi. 

16.8- Prestatorul nu va răspunde pentru penalităţi contractuale sau reziliere pentru 

neexecutare dacă, şi în măsura în care, întârzierea în executare sau altă 

neîndeplinire a obligaţiilor din prezentul Contract de Servicii este rezultatul unui 

eveniment de forţă majoră. În mod similar, Achizitorul nu va datora dobândă 

pentru plăţile cu întârziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de către 
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Prestator pentru neexecutare, dacă, şi în măsura în care, întârzierea Achizitorului 

sau altă neîndeplinire a obligaţiilor sale este rezultatul forţei majore. 

16.9. Dacă oricare parte consideră că au intervenit împrejurări de forţă majoră care 

pot afecta îndeplinirea obligaţiilor sale, va notifica imediat celeilalte părţi cu 

privire la natura, durata probabilă şi efectul probabil al împrejurării de forţă 

majoră. În lipsa unor instrucţiuni scrise contrare ale Achizitorului, Prestatorul va 

continua îndeplinirea obligaţiilor sale în baza Contractului de Servicii în măsura în 

care acest lucru este posibil în mod rezonabil şi va căuta toate mijloacele 

rezonabile alternative, pentru îndeplinirea obligaţiilor sale care nu sunt afectate de 

evenimentul de forţă majoră. Prestatorul nu va utiliza asemenea mijloace 

alternative decât în urma instrucţiunilor în acest sens ale Achizitorului. 

16.10.Dacă Prestatorul suportă costuri suplimentare ca urmare a conformării cu 

instrucţiunile Achizitorului sau a utilizării de mijloace alternative potrivit art.16.9. 

totalul sumelor corespunzătoare acestor costuri va fi aprobat de către Achizitor. 

 

17. Soluţionarea litigiilor 

17.1 - 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 prezentului contract. 

17.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul 

nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare parte poate 

solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din 

România.  

 

18. Limba care guvernează contractul 
Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

19. Comunicări 

19.1 - (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. 

19.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau 

e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

20. Legea aplicabilă contractului 
20.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

20.2. Prestatorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor din 

România, precum şi reglementărilor direct aplicabile ale CE, jurisprudenţei Curţii 

Europene de Justiţie şi a Tribunalului de Primă Instanţă şi se va asigura că 
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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 reglementări. Prestatorul va despăgubi achizitorul în cazul oricăror 

pretenţii şi acţiuni în justiţie rezultate din orice încălcări ale prevederilor în vigoare 

de către acesta, personalul său, salariat sau contractat de acesta, inclusiv 

conducerea sa, subordonaţii acestuia, precum şi salariaţii din teritoriu. 

Părţile au înteles să încheie azi ...............................prezentul contract în 2 

exemplare, câte unul pentru fiecare parte.   

   
     Achizitor,        Prestator, 

ORAŞ TĂŞNAD                                               ASOCIATIA ADAPOSTUL MEU DIN ALBA 

PRIMAR                                                                                         PRESEDINTE  

Dr. Farcău Adrian Dănuț                                                                Martin Angela                               

 

 

 

 

 

 

Şef Serviciu Financiar Contabil 

Oşan Adriana Simona 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier juridic, 

Bratiş Lavinia 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabil Achiziţii Publice 

Merk Laszlo Lorant 
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