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Contract de servicii 

nr. 21632 data 10.06.2022 

 

 

1. Părţile contractante 

 

 Prezentul contract de achiziții de servicii s-a încheiat având în vedere prevederile din 

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și cele din Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru 

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

publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, între: 

 

  ORAŞ TĂŞNAD cu sediul în Tăşnad, Str. Lăcrămioarelor, nr. 35, jud. Satu Mare, 

telefon/fax: 0261825701/0261827223, cod fiscal RO14188207, având cont deschis la Trezoreria 

Tăşnad, nr. …………………………………………, reprezentată prin domnul Farcău Adrian – 

Dănuț, având funcţia de Primar, în calitate de achizitor, pe de o parte, 

şi  

 S.C. ELEMAR B&O S.R.L., cu sediul în Tășnad, str. Crișan, Nr. 27, judeţul Satu Mare, 

cod fiscal 16099653, cont RO06TREZ5495069XXX000398 deschis la Trezoreria Tășnad, 

reprezentată prin Batori Mihai, având funcţia de Administrator în calitate de prestator, pe de altă 

parte. 

au convenit încheierea prezentului contract de servicii, în următoarele condiţii: 

 

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 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.  
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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. 

3.3 – Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract . 

 

CLAUZE GENERALE 

 

4. Obiectul contractului   

4.1 - Prestatorul se obligă să presteze servicii profesionale de spălare și igienizare a bazinelor din 

ștrand, CPV: 90900000-6, în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin 

prezentul contract. Serviciile sunt necesare pentru spălarea și igienizarea bazinelor alimentate cu 

apă termală din ștrand, pentru o perioadă de 5 luni, iar prestarea serviciilor se va face conform 

solicitărilor din caietul de sarcini. 

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, plătibil prestatorului de către achizitor, este 

de 82.500,00 lei, TVA 0 lei, iar prețul unitar/lună este de 16.500,00 lei, TVA 0 lei. 

5.2. Plata se va face lunar pe baza facturilor însoţite de situaţiile de lucrări/serviciile care vor 

cuprinde lucrările/serviciile prestate în cursul lunii. 

 

6. Durata contractului 

6.1 - Durata prezentului contract este de 5 luni de la semnarea contractului de către ambele părţi. 
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7. Executarea contractului  
Executarea contractului începe după semnarea contractului de către ambele părți. 

 

8. Documentele contractului 

 8.1. Documentele contractului sunt: 

-caietul de sarcini nr. 20987/03.06.2022. 

-oferta de preț 19511/18.05.2022; 

- documentul achiziției directe. 

 

9. Obligaţiile prestatorului 

9.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/ sau performanţele prezentate în 

caietul de sarcini, anexă la contract.  

9.2 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu perioada de prestare prevăzută 

în contract. 

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

şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat. 

(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 se poate 

deduce în mod rezonabil din contract.   

9.4 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea  serviciilor în conformitate cu 

perioada de prestare convenită. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor 

şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata 

contractului.  

9.5. 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. 

9.6 – 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.  

9.7.  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.  

9.8.  Prestatorul va prezenta situațiile de lucrări/serviciile prestate conform prezentului contract. 

9.9. Prestatorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor în vigoare în 

România şi se va asigura că și 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, 
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salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonaţii acestuia, precum şi 

salariaţii din teritoriu. 

9.10. 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. 

9.11. Orice modificare a componenţei asocierii, fără acordul prealabil scris al achizitorului  va 

fi considerată o încălcare a prezentului contractului de prestări servicii. 

 

10. Obligaţiile achizitorului 

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

emiterea facturii de către acesta.  

10.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de 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. 

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

care acesta le-a cerut şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.  

 

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea 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 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.  

11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 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. 

11.3 - 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 

procedură judiciară sau extrajudiciară.  Prezentul pact  comisoriu de grad IV îşi produce efectele 

de la data scadenţei obligaţiilor neefectuate.  

11.4 - 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 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 până la data denunţării unilaterale a 

contractului. 
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Clauze specifice 

 

12. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

12.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe serviciile după semnarea contractului de către 

ambele părţi. 

(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;  

12.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora 

prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în perioada contractului, 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.  

12.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă perioada de prestare, 

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. 

12.4 - 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 legislaţiei în vigoare. 

 

13. Recepţie şi verificări 

13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 

conformitatea lor cu prevederile din contract.  

13.2 - Verificările vor fi efectuate numai cu notificarea prealabilă a prestatorului cu privire la 

ziua şi ora stabilită pentru verificare.  

13.3.- Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanţilor săi 

împuterniciţi pentru acest scop. 

13.4.-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. 

13.5. - Operaţiunile recepţiei implică:  

-  identificarea serviciilor prestate;  

- verificarea respectării condiţiilor de prestare conform specificaţiilor din contract;  

- constatarea eventualelor deficienţe; 

13.6.- Operaţiunile precizate la art.13.5. 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. 
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13.7.- Prestatorul are obligaţia de a remedia deficienţele semnalate, în termen de  5 zile de la data 

luării la cunoştinţă a raportului prevăzut la art. 13.6. 

13.8.- Procesul - verbal de recepţie a serviciilor prestate va fi semnat de către achizitor, sub 

rezerva remedierii tuturor deficienţelor/neconcordanţelor constatate. 

 

14. Ajustarea preţului contractului 

Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează. 

 

15. Amendamente  

15.1 - Părţile 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 prezentului contract. 

15.2 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act 

adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de  modificări ale legii.  

 

16. Cesiunea  

16.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin 

prezentul contract. 

16.2. - Prestatorul poate cesiona dreptul său de a încasa valoarea contraprestaţiei serviciilor 

prestate, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil. 

 

17. Încetarea contractului 

17.1. Prezentul contract de servicii va înceta automat dacă în termen de 30 de zile de la 

semnarea contractului de către ambele părţi, prestatorul nu a demarat prestarea serviciilor în 

cauză. 

17.2 Prezentul contract de servicii va înceta automat dacă nu a generat nicio plată într-o 

perioadă  60 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. 

 

18. Soluţionarea litigiilor 

18.1 - 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. 

18.2 - 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.  

 

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

 

20. Comunicări 

20.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 

fie transmisă în scris. 
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(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 

primirii. 

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

condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

21. Legea aplicabilă contractului 

21.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

21.2. 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 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, 10.06.2022, prezentul contract în 2 exemplare, câte 

unul pentru fiecare parte.     

 

          Achizitor,        Prestator, 

 ORAŞ TĂŞNAD - SUBUNITATE                                      S.C. ELEMAR B&O S.R.L.,                        

Primar,                                                                                                        Administrator, 

Farcău Adrian - Dănuț                                                                                  Batori Mihai                                      

                           

              

 

 

                              

Şef Serviciu Financiar-Contabil, 

           Oşan Adriana                   

    

  

 

 

                      

 Consilier Juridic,   

     Bratiş Lavinia 

 

 

 

 

 

Consilier achiziţii publice, 

   Petruşe Diana Maria 
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