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Contract  de servicii 

nr. 21051 din data de 06.06.2022 

 

Preambul 

În temeiul  Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și HG nr. 395/2016 privind aprobarea  

Normelor Metodologice  de aplicare a prevederilor  referitoare la atribuirea contractului de achiziție 

publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de servicii,  

ORAŞUL TĂŞNAD, reprezentat prin Farcău Adrian – Dănuț – în calitate de primar, cu sediul în 

oraşul Tăşnad, Str. Lăcrămioarelor Nr. 35, Tel/fax: +40 261 825701 / +40 261 825860, cod fiscal 

3897122, cont …………………………………………………………, deschis la Trezoreria oraşului 

Tăşnad, în calitate de autoritate contractantă. 

şi  

S.C. UNITH 2B SRL, reprezentată prin Hildegard Helene Brandl – în calitate de administrator, cu 

sediul în București Sectorul 2, B-dul PACHE PROTOPOPESCU, Nr. 81, Etaj 5, Cod poștal 21408, 

cod fiscal: 31279763, având nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J40/2438/2013, cont 

..................................................., deschis la ........................................................  în calitate de prestator 

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

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 presta 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; 

j. 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 - Prestatorul se obligă să întocmească studiu de fezabilitate, CPV: 79314000-8 Studiu de 

fezabilitate (Rev.2), pentru realizarea obiectivului de investiții „Grădina Urbană Tășnad”. 

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 catre achizitor, este de 

125.000,00 lei fără TVA, la care se adaugă  23.750,00 lei reprezentând T.V.A., conform ofertei 

financiare a prestatorului. Astfel, valoarea totală a contractului este 148.750,00 lei.  

5.2 Preţul ofertei este compusă din: 

- întocmire documentație privind elaborare certificat de urbanism, reprezentând 20% din valoarea 

totală a contractului fără TVA, adică 25.000,00 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în sumă de 

4.750,00 lei, iar valoarea totală cu TVA este de 29.450,00 lei. 

- întocmire Documentații pentru obținerea avizelor, acordurilor necesare în fază de SF, reprezentând 

30% din valoarea totală a contractului fără TVA, adică 37.500,00 lei fără TVA, la care se adaugă TVA 

în sumă de 7.125,00 lei, iar valoarea totală cu TVA este de 44.625,00 lei.  

- întocmire studiu de fezabilitate, reprezentând 50% din valoarea totală a contractului fără TVA, adică  

62.500,00 lei fără TVA la care se adaugă TVA în sumă de 11.875,00 lei, iar valoarea totală cu TVA 

este de 74.375,00 lei. 

 

6. Durata contractului 

6.1 – Durata prezentului contract este de 60 zile, începând de la data semnării și înregistrării lui de 

către ambele părți. 

6.2. Prezentul contract încetează să producă efecte la data îndeplinirii tuturor obligațiilor de către 

ambele părți. 

 

7. Executarea contractului  

7.1 – Executarea contractului începe la data semnării și înregistrării lui de către ambele parți. 

 

8. Documentele contractului 

8.1 - Documentele contractului sunt: 

a) caietul de sarcini,  

b) tema de proiectare; 

c) formularul de ofertă nr. 20993/03.06.2022,  

d) garanţia de bună execuţie; 

 

9.  Obligaţiile principale ale prestatorului 

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

formularul de ofertă, anexă la contract.  

9.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în 

formularul de ofertă. 
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9.3 - 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 caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

9.4-Prestatorul este obligat sa organizeze activitatea pe linie de securitate şi sănătate în muncă, 

conform Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă îi revine în totalitate 

prestatorului. 

 Achizitorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la organizarea activitaţii pe linie  de 

securitate şi sănătate în muncă  în raport cu angajaţii prestatorului. 

 Prestatorul are obligaţia de a aduce la cunosţiinta Achizitorului orice situaţie cunoscută  pe care 

o consideră  de natură să pună in pericol securitatea şi sănătatea angajaţilor săi. Achizitorul se obligă să 

coopereze cu Prestatorul în vederea remedierii situaţiilor generate  de riscuri sesizate de Prestator. 

Comunicarea, cercetarea şi înregistrarea unor eventuale accidente de muncă  îi revine în totalitate 

Prestatorului. 

 

10.  Obligaţiile principale ale achizitorului  

10.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze, serviciile prestate în termenul convenit. 

10.2 – Achizitorul se obligă să plătească preţul serviciilor către prestator în termen de 30 de zile de la 

data când serviciile ce fac obiectul plăţii sunt recepţionate şi atestate de beneficiar (factura fiind emisă 

anterior acestei date) sau 30 de zile de la data emiterii facturii daca aceasta este emisa ulterior recepţiei 

serviciilor. 

 

11.  Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

11.1  În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile 

asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a percepe ca penalităţi, o sumă echivalentă 

cu 0,1 % din valoarea bunurilor nelivrate, fără TVA conform termenului de prestare, pentru fiecare zi, 

începând cu ziua imediat următoare termenului la care serviciile trebuiau prestate şi până la data 

prestarii efective. 

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 0,1% din 

cuantumul sumelor neachitate în termen, din preţul fără TVA, calculată pentru fiecare zi, începând cu 

ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. 

 

Clauze specifice 

 

12. Garanţia de bună execuţie a contractului  

12.1 - Garanţia de bună execuţie a contractului este în cuantum de 10% din preţul contractului fără  

T.V.A., în sumă de 12.500,00 lei şi va fi valabilă pe toata perioada de derulare a contractului, inclusiv 

până la data recepţiei şi se va constitui în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea 

contractului de către ambele părţi prin: 

- scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit din România sau din alt stat; 
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12.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 

prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi îndeplineşte nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută 

necorespunzator obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra 

garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând 

totodată obligaţiile care nu au fost respectate.    

12.3 – Autoritatea contractanta are obligația de a restitui garanția de bună execuţie după cum urmează: 

- valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă studiilor de prefezabilitate şi/sau fezabilitate, în termen 

de 14 zile de la data predării şi însuşirii/aprobării documentaţiei tehnico-economice respective sau de 

la data finalizării tuturor obligaţiilor contractului de servicii, dacă nu a ridicat până la acea dată 

pretenţii asupra ei; 

12.4 - Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului. 

 

13. Alte resposabilităţi ale prestatorului 

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

promtitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 

(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 masura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate 

deduce în mod rezonabil din contract.   

13.2 -  Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de 

prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de 

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

13.3 - Prestatorul la data predării SF - ului transmite/cedează odată cu acesta şi drepturile de 

autori şi alte drepturi conexe către beneficiar, astfel încât acesta să poată folosi lucrarea pe viitor 

fără consimţământul prealabil al prestatorului. 

 

14. Alte responsabilităţi ale achizitorului 

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  

15.1 - 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.  

15.2 - 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. 

15.3 – Procesul verbal de predare-primire a documentației se va semna de către reprezentantul 

beneficiarului in termen de 15 zile lucrătoare de la înaintarea cu adresa a documentațiilor , care 

se va înregistra cu număr de intrare la registratura UAT cu condiția să nu fie formulate 

obiecțiuni. În această perioadă se va verifica  conformitatea intre documentația prezentată și cea 

solicitată prin caietul de sarcini, iar dacă sunt obiecțiuni din partea beneficiarului acesta le va 

formula în scris şi transmite prestatorului pentru a remedia cele sesizate. Dacă prestatorul 
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refuză să remedieze deficienţele sesizate, beneficiarul nu va achita contravaloarea serviciilor 

prestate.  

16. Întârzieri în îndeplinirea contractului 

a) Prestatorul are obligaţia de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale în perioada menţionată la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

art. 6 din prezentul contract. 

b) Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, Prestatorul nu respectă graficul de livrare sau de prestare 

a serviciilor, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor 

de prestare asumate la art. 6, se face cu acordul parţilor, prin act adiţional. Certificarea motivelor care 

au generat întârzierea se va stipula într-un document constatator confirmat atât de reprezentantul 

achizitorului reponsabil cu executarea contractului, cât şi de cel al prestatorului.   

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

intârziere în indeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului. 

 

17. Începere, finalizare, întârzieri 

17.1 - (1)  Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la 

semnarea și inregistrarea 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 suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului, in baza unui act aditional 

si numai daca se incadreaza in conditiile prevazute de art. 221 din Legea nr.98/2016 

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

a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de 

parţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 

(2) În cazul în care:  

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

ii) alte circumstanţe 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.  

17.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta 

are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de 

prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul parţilor, prin act  adiţional. 

17.4 - 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.  

 

18. Ajustarea preţului contractului 

18.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în 

propunerea financiară, anexă la contract. 

Preţul este ferm în lei pe toată perioada de derulare a contractului  cu respectarea prevederilor 

prezentului contract precum şi  a dispoziţiilor art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 
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19. Rezilierea,  rezoluțiunea, denunțarea si încetarea contractului 

 Prin convenția părților, la împlinirea termenului pentru executarea obligației, debitorul este 

drept  pus în întârziere. 

Achizitorul și prestatorul vor depune toate eforturile pentru rezolvarea pe cale amiabilă, prin tratative 

directe urmate de notificări scrise,  a oricăror neînțelegeri  intervenite în cadrul sau în legătură cu 

îndeplinirea contractului. 

19.1 Rezilierea contractului intervine în următoarele cazuri: 

a) Executarea total necorespunzătoare a obligaţiilor asumate; 

b) Neexecutarea, fără justificare,  de către una din părţi a uneia sau a mai multor obligaţii asumate prin 

contract sau  neexecutarea în mod  repetat a unei obligaţii cu executare succesivă; 

c) Nerespectarea termenelor de execuţie prevăzute în graficul de execuţie aprobat de achizitor. În acest 

caz, rezilierea operează de drept, fără punerea în întârziere a debitorului, aceasta rezultând din simplu 

fapt al neexecutării; 

d) Neexecutarea în parte a uneia sau mai multor prestații din cadrul contractului atrage o reducere 

proporțională a preţului. Dacă, după reducerea prestaţiei, situaţia nu se remediază în termen în mod  

corespunzător, beneficiarul este îndreptăţit la plata de daune-interese.  

e) Beneficiarul este îndreptățit a consideră valabilă partea din contract executată corespunzător. Pentru 

partea rămasă neexecutată  din contract, beneficiarul este îndreptăţit a considera  intervenită  

rezoluţiunea parţială a contractului. La finalizarea realizării contractului, părţile contractante îşi vor 

echilibra valoarea prestaţiilor. 

19.2 Alte cazuri de încetare a contractului: 

a) La împlinirea termenului pentru care contractul a fost încheiat, cu condiţia îndeplinirii tuturor 

obligaţiilor asumate prin contract; 

b) Prin îndeplinirea obligațiilor contractuale, înainte de împlinirea termenului  pentru care  contractul a 

fost încheiat, cu condiția confirmării și atestării prestației de către beneficiar; 

c) Prin  acordul scris al  părților, de la data încheierii acordului; 

d) În cazul în care obiectul contractat fie este, în mod obiectiv, imposibil de executat, fie a pierit în tot 

sau în parte, fie nu mai poate satisface necesitatea pentru care a fost contractat, fie îndeplinirea 

contractului a devenit contrară interesului public. În acest caz, achizitorul este în drept sa denunțe  

unilateral contractul fără drept de dezdăunare pentru prestator; 

e) Prin denunțarea unilaterală de către achizitor, fără nici o notificare prealabilă adresată prestatorului,  

în cazul  în care acesta din urmă  ajunge în situația de imposibilitate de a aduce la îndeplinire 

obligațiile contractuale, urmare a retragerii autorizației de funcționare, a declanșării procedurii de 

reorganizare judiciară sau declararea falimentului. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde 

numai plata  corespunzătoare pentru partea  din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale 

a contractului; 

f) Prin denunțare unilaterală cu notificare prealabilă adresată prestatorului  în cazul  în care acesta nu 

își îndeplinește  la timp și în condițiile  contractului, oricare dintre obligațiile ce-i  revin;  

g) Prin denunțare unilaterală  de către  părți în cazul apariției unor circumstanțe neculpabile, altele 

decât cele menționate mai sus sau cele de forță majoră și caz fortuit, de natură să atragă imposibilitatea  

aducerii la îndeplinire a clauzelor contractuale și  care nu au putut  fi prevăzute la încheierea 

contractului, cu condiția  notificării  prealabile; 

h) Prin modificările legislative intervenite în domeniu. 
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Achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral prezentul contractul in conformitate cu 

dispoziţiile art.222 din Legea nr.98/2016. 

Denunţarea unilaterala a prezentului contract în perioada de valabilitate a acestuia intervine şi 

în una dintre următoarele situaţii: 

    a) prestatorul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr.98/2016; 

    b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit prestatorului, având în vedere o încălcare gravă a 

obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a 

Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 

     Oricare dintre părţile contractante are dreptul de a invoca şi solicita rezilierea sau rezoluţiunea 

contractului în condiţiile legii şi ale prezentului contract, cu condiţia acordării prealabile a unui termen 

de graţie de minim 15 zile în vederea remedierii deficienţelor şi îndeplinirii obligaţiilor neexecutate 

sau executate necorespunzător.  

Notificarea va cuprinde atât termenul de graţie (stabilit în funcţie  de complexitatea obligaţiei ce 

trebuie îndeplinită) cât şi menţiunea expresă de reziliere a contractului precum şi data de la care 

aceasta va opera. 

Dacă, după expirarea termenului de graţie prevăzut în notificare, nu se ajunge la nicio înţelegere, 

partea interesată se poate adresa instanţei de judecată competente conform legii,  de la sediul 

achizitorului. Prin excepţie, în condiţiile expres stipulate mai sus, intervine pactul comisoriu, în 

conformitate cu dispoziţiile  Codului civil.   

20. Cesiunea  

20.1 – Este permisă doar cesiunea creanțelor născute  din acest contract către subcontractanţii 

nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, cu obținerea în prealabil  a acordului scris al achizitorului, 

obligațiile născute ramânînd în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate de 

acestia. 

20.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorii (prestatorul şi subcontractanţii) de nicio responsabilitate 

privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract. 

20.3 - Prestatorul va ceda drepturile patrimoniale de autor asupra documentaţiei elaborate. 

21. Subcontractanţi, dacă este cazul 

21.1 Executantul are obligaţia de a prezenta, la încheierea contractului sau atunci când se introduc noi 

subcontractanţi, contractele încheiate între acesta şi subcontractanţii nominalizaţi în ofertă sau declaraţi 

ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse 

în contract.  

21.2 - Executantul are obligaţia, în cazul în care părţi din contract le subcontractează, de a încheia 

contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu 

achizitorul. 

21.3 -  Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu 

subcontractanţii desemnaţi. 

21.4 - Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu 

aceştia se constituie în anexe la contract. 

21.5 - Executantul si subcontractantii sunt răspunzatori faţă de achizitor de modul în care îndeplinesc 

obligatiile asumate prin contract.  
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21.6 - Contractele prezentate trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la 

prezentul contract. 

21.7 - În cazul subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă sau declaraţiile ulterioare, care solicită plata 

directă, acesţia sunt obligaţi la prezentarea contractelor încheiate cu executantul. 

21.8 - Achizitorul efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de către 

subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită plata directa, pentru produsele recepţionate 

(atunci când natura contractului permite acest lucru) şi dacă subcontractanţii propuşi şi-au exprimat 

opţiunea în acest sens. 

21.9 - Subcontractorii îşi vor exprima la momentul încheierii contractului sau la momentul introducerii 

acestora în contract, după caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către achizitor. Achizitorul efectuează 

plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este confirmată prin 

documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv: achizitor, executant şi subcontractant sau de 

achizitor şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, executantul blochează confirmarea 

executării obligaţiilor asumate de subcontractant. În acest sens, la momentul introducerii in contract  

subcontractantul are obligaţia să încheie un act adiţional cu achizitorul și executantul prin care să–şi 

asume răspunderea faţă de achizitor pentru partea sa din contract. 

21.10- Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor pentru modul în care subcontractantul 

îşi îndeplineşte partea sa din contract. 

21.11- Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi 

îndeplinesc partea lor din contract. 

21.12- Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa 

din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată 

achizitorului. 

21.13- În cazul în care un contract de subcontractare este denunţat unilateral/reziliat de către una din 

părţi, executantul are obligaţia de a prelua partea/părţile din contract aferente activităţii subcontractate 

sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant în condiţiile prezentului contract şi ale  

Legii  nr.98/2016. 

22. Amendamente  

22.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în condiţiile prevăzute de art. 221 din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice. 

23. Forţa majoră 

23.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

23.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

23.3 - 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. 

23.4 - 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. 

23.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de o lună, 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, 

fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 
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24. Soluţionarea litigiilor 

24.1 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 legătură cu îndeplinirea 

contractului. 

24.2 Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să 

rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze,de 

către instanţele judecătoreşti competente potrivit legii, în a cărei circumscripţii îşi are sediul 

achizitorul.  

25. Limba care guvernează contractul 

25.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

26. Comunicări 

26.1 - (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. 

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

confirmării în scris a primirii comunicării. 

27. Legea aplicabilă contractului 

27.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Părţile au înțeles să încheie azi ..............  prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte un 

exemplar pentru fiecare parte.     

          ACHIZITOR,                             PRESTATOR, 

         Oraș Tășnad                                             SC UNITH2B SRL   

             Primar,                             Administrator, 

        Farcău Adrian-Dănuț                                            Hildegard Helene Brandl  

 

 

 

 

Şef Serviciu Financiar Contabil 

Oşan Adriana 

 

 

 

 

Consilier juridic 

Bratiş Lavinia 

 

 

 

 

 

Responsabil Achiziţii Publice 

Petruşe Diana - Maria                            


