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CONTRACT DE PRESTARI SERVICI

^

"r.lft7 data l/', 05 ' laJ'o

Art.l intre

Comuna PECIU NOU, cu sediul in localitatea Peciu Nou, nr. 189, judelul Timig,

Rorndrria - telefonifax 0256-414826, cod fiscal 4358207, cont deschis la Trezoreria Timigoara,

reprezentata prin dl. DrSgan Gabriel Rdzvan, Primar al comunei Peciu Nou, in calitate de

Achizitor

qi

Societatea TRISKELE S.R.L. cu sediul in Timi;oara, blv. DArnbovila, nr. 8A, jud.

Timi;, cod fiscal nr. RO7951755, J351134011995, cont trezorerie

RO93TR826215069XXX003486 deschis la Trezoreria Tirniqoara, reprezentat[ legal prin dr.ing.

Ciprian Costescu - director tehnic, in calitate de Prestator, pe de altd parte.

Art.2. Defini{ii

2.1. -in prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract - prezentul contract gi toate anexele sale;

b. achizitor gi prestator - pdr{ile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul

contract;

c. prelul contractului - prelul plStibil prestatorului de cdtre achizitor, in baza contractului,

pentru indeplinirea integrald qi corespunzdtoare a tuturor obligaliilor asumate prin contract;

d. servicii - activitdtrile a cdror prestare face obiectul contractului;

e. produse - echipamentele, maginile, utilajele, piesele de schimb gi orice alte bunuri cuprinse

in anexa/anexele la prezentul contract gi pe care prestatorul are obligalia de a le furniza in
legatura cu serviciile prestate conform contractului;

f. forta rna.iord - un evenirnent rnai presus de controlul pdrfilor, care nu se datoreazd greselii

sau vinei acestora, care nu putea fi prevdzut la momentul incheierii contractului qi care face

imposibila executarea qi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea

eveninrente: razboaie, revolulii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
apdrute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu
este considerat fbrta majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, frrd a crea o

imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligafii1or uneia din pdrli;
g. zi - zi calendaristicd; an - 365 de zile.

6*nnt;
* GOMUNA

PECTU f{0
i\

ur r.)i

qu^""\

@,to,'9



ROMANn-JUDETUT flMrg
COMUNA PECIU NOU

Peciu Nou, nr.189,307310 - Timig

Telef on: 0256.414.500, 0256.41,4.20L
Fax:0256.41.4.826

www.primariapeciunou.ro
e-mail : contact@primariapeciunou.ro

Art. 3. Interpretare

3.1. - in prezentul contract, cu excep{ia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural gi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. - Termerlul "zi" ori "zile" sau orice ref-erire la zile reprezintb, zile calendaristice, dacd nu se

specifica in mod diferit.

Art. 4, Obiectul principal al contractului

4.1. - Prestatorul se obligd sd presteze servicii pentru intocmirea Studiului de fezabilitate *
Proiect tehnic de execu{ie, Documenta{iilor pentru ob{inerea autoriza{iei de construire
precum qi servicii de asisten{I tehnicl pe prerioada execu{iei lucririlor aferente proiectului

" Modernizare strilzi in localitatea Sfinmartinu Sflrbesc, comuna Peciu Nou, Jude{ul Timiq
- lucriri complementare", in perioada/perioadele convenite qi in conformitate cu obliga{iile
asumate prin prezentul contract.
4.2.Prestatorul se obligd sd presteze serviciile prevdzute in prezenul contract in conformitate cu

documentafia de atribuire gi oferta acestuia (propunerea tehnicd ;i financiard) ;i sd transmitl
documentafiile Achizitorului, conform cerinlelor din Caietul de sarcini - anexd la Contract.

4.3. Documenta{iile elaborate de cdtre Prestator in baza prezentului Contract se vor utiliza
exclusiv in vederea realizdrii obiectivului de investilii " Modernizare strizi in localitatea
Sinmartinu Sffrbesc, comuna Peciu Nou, Jude{ul Timiq - lucriri complementare"
4.4.Toate drepturile de autor, drepturile patrimoniale ce derivd din obiectul prezentului Contract
se transferd qi devin proprietatea Achizitorului.

Art. 5. Pre{ul contractului

5.1. - Preful convenit pentru indeplinirea contractului, pl[tibil prestatorului de cdtre achizitor
este de 39.500 lei, la care se va adduga TVA, fiind compus dupa cum urmeaza:

f . intocmire documentalie de Avizare a Lucrdrilor de Intervenfie ( D.A.L.I., inclusiv
Studiu Geotehnic gi Expertiz[ Tehnicd: 17.000 lei la care se adaugd TVA

2. tntocmire doc. Obfine.e C.U, inclusiv oblinereatuturor avizelor qiacordurilor solicitate
prin acesta, intocmire P.A.C( proiect autoriza[ie construc]ie ) inclusiv oblinere A.C :

1.500 lei la care se adaugd TVA;
3. intocmire P.T.E ( proiect tehnic de execufie conform HG gO7l2g.ll.2016):18.000 lei

la carc se adaug6 TVA. Asistenfd tehnicd din partea proiectantului pe timpul execufiei
lucririlor ( A.T): 3.000 lei la care se adugl TVA

5.2 - Preful contractului este ferm gi nu se ajusteazd.
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5.3 - Platile se vor face pe baza proceselor verbale de receptie la predarea docurnentelor in parte

si se poate ef'ectua independent pentru fiecare punct din capitolul 5.1.

5.4 Pdr{ile convin cd plata prelului cltre prestator se ya realiza doar dupi aprobarea rectificdrii

bugetare inbaza cbreia se va stabili surna alocati pentru achizilionarea serviciilor prestate in
temeiul prezentului contract.

Art.6. Durata contractului

6.1. Durata prezentului contract este de \a data semndrii acestuia de cdtre ambele Pdrli

contractante gi pdn[ la indeplinirea obiectului contractului, pdn[ la incheierea procesului verbal

de receplie a lucrdrilor de execulie.

Art.7. Garantia de buni execu{ie a contractului

7.1. (l) Prestatorul are obligafia de a constitui garanlia de bund execufie a contractului in termen
de maxim 5 zile lucrdtoare de ladata semnarii contractului, sub condiliarezilierii contractului;i
in orice situafie, mai inainte de inceperea executdrii contractului.
(2)in situafia executdrii garantiei de bund execulie, parlial sau total, Prestatorul are obligafia de a
reintregi garan\iain cauzd raportat la restul rlmas de executat.
(3) Prestatorul se va asigura cd garanlia de bund execufie este valabild Ei in vigoare p6nd la
finalizarea contractului, de cdtre acesta gi remedierea/completarea documentaliei ori de c6te ori a
intervenit aceastd necesitate.
7.2. (l) Cuantumul garan{iei de bund execufie a contractului reprezintA 5% din pretul acestuia
fara TVA, respectiv 1.975 lei
(2) Garan[ia de bund execu{ie se poate constituie prin instrument de garan[ie, virament bancar
sau relineri succesive din sumele datorate pentru facturi parfiale.
(3) in cazul in care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5000 lei, Achizitorul are
dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunereala casierie a unor sume, in numerar.
(a) In cazul in care Prestatorul nu constituie garan[ia de bund execulie sau nu prelungeqte
valabilitatea acesteia, Achizitorul este indreptdfit sd rezilieze Contractul frrd indeplinirea unei
formalitdli prealabile qi fdr6 interven{ia instanlelor de judecatd.
7.3 Restituirea garantiei de buna executie se va face astfel:
- in termen de 14 zile de la data incheierii ;i semndrii Procesului verbal de recepfie la terminarea
lucrdrilor executate in baza proiectului, dacd pAnd la aceastd datd nu au fost ridicate pretenlii
asupra ei.
7.4. Achizitorul va putea executa Garanfia de bunl execulie, in eventualitatea in care:
a) Prestatorul nu reuqeqte sd rcmediezelcompleteze o lipsd a documentaliei tehnico-economice in
termenele prevdzute in Caietul de sarcini/instrucfiuni/procese verbale etc..
b) Oricdnd pe parcursul indeplinirii Contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care

Prestatorul nu i;i indepline;te obligaliile asumate prin Contract. Anterior emiterii unei pretenfii
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asupra Garanliei de bund execufie, Achizitorul are obligalia de a notifica pretentia Prestatorului
preciz6nd obliga{iile care nu au fost respectate, cdt gi modul de calcul al prejudiciului.

Art. 8.Executarea contractului:

8.1. - Executarea contractuluiincepe de la data semnarii de catre parti a acestuia

Art. 9.Documentele contractului

9. I Documentele contractului sunt:

a. referatul de necesitate cu nr.IN446110.03.2020
b. temd de proiectare

c. deviz ofertd
d. anexa privind principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal - GDPR.

Art. l0.Obligafiile principale ale prestatorului

10.1. - Prestatorul se obliga sa despdgubeascd achizitorul impotriva oriciror:
i) reclama{ii gi ac[iuni in justi]ie, ce rezulta din incdlcarea unor drepturi de proprietate

intelectuald (brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), in legitur6 cu prestarea serviciilor gi

ii) daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice natur6, aferente, cu excep(ia situafiei in
care o astfel de incdlcare rczulta din respectarea documentaliei emise de cdtre achizitor.
10.2. Prestatorul se obligd sd indeplineascd la termen obligafiile asumate prin prezentul contract.
10.3. Prestatorul se obligd sd aclioneze cu bund-credinfd pe toatd durata contractuald qi dupd
incetarea raporturilor contractuale, indiferent de motivul incet5rii contractului.
10.4. Prestatorul se obligS sd prezinte Achizitorului orice neregularitate identificatd in
desfdgurarea prezentului contract gi sd solicite suportul Achizitorului ori de cdte ori int6mpind
d i fi cu lt61i in r ealizar ea prezentului contract.
10.5. Prestatorul este rlspunzdtor de calitatea serviciilor prestate in realizarea obiectului
prezentului contract qi rSspunde pentru orice prejudicii produse Achizitorului qi/sau pentru orice
alte cheltuieli ori despdgubiri solicitate acestuia atunci cdnd acestea se datoreazd conduitei
Prestatorului.

10.6. Orice rezultat sau drepturi legate de serviciile prestate, inclusiv drepturi de autor Ei/sau
orice alte drepturi de proprietate intelectuald gi/sau industrial6, ob{inute in executarea sau ca
urmare a executlrii acestui contract, cu exceplia cazwilor in care astfel de drepturi sunt
preexistente acestuia, vor fi proprietatea Achizitorului.
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10.7. (l) Prestatorul are obliga{ia de a presta, in condifiile legislaliei romAne, serviciile prev[zute

in Contract cu profesionalisrnul gi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, lird erori sau

omisiuni ale proiectului care sd genereze ulterior lucrbri suplimentare ce nu au caracter de

imprevizibilitate qi care pot leza obligaliile financiare ale Achizitorului.
(2) Serviciile prestate in baza Contractului vor respecta standardele, normativele gi legislalia in
vigoare.

(3) Prestatorul se obliga sd presteze serviciile la standardele ;i/sau performanJele solicitate prin

CaietuI de sarcini ;i prezentate in propunerea tehnic6, anexe la contract.

(4) Prestatorul se obligd sd presteze serviciile in conformitate cu Graficul de prestare a serviciilor
prezentat in propunerea tehrricS.

(5) Prestatorul are obligalia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele urlane,
materiale, echiparnentele sau altele asemenea, cerute de ;i pentru contract, in m[sura in care

necesitatea asigurdrii acestora este prevdzut6 in contract sau se poate deduce in mod rezonabil

din Contract.

10.8. (l) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu

Contractul de prestari servicii convenit.
(2) Prestatorul este rdspunzdtor de calificarea personalului folosit pe toat6 durata contractuald.

inlocuirea unuia dintre mernbrii nominalizali in echipa de proiect se va putea face doar cu

acordul in scris al Achizitorului. Persoana inlocuitoare va trebui s[ aibd cel pulin calificarea
persoanei pe care o inlocuiegte.

(3) Prestatorul este pe deplin rdspunzdtor de siguranla tuturor opera{iunilor qi rnetodelor de

prestare a serviciilor utilizate.
10.9. (l) Prestatorul va depune toate diligenlele necesare gi va acliona in cel mai scurt timp
posibil, pentru a da curs solicitdrilor venite din partea Achizitorului, solicitdri ce rezultd din
natura prezentului Contract, inclusiv, dar {ira a se limita la obligalia ce ii revine de a rispunde la
solicitarile de clarificare ale Achizitorului.
(2) Termenele de rdspuns la solicitdri nu vor pune Achizitorul in situalia de a incdlca terrnenele ;i
condiliile prevdzute in legislalia privind achiziliile publice.
10.10. Prestatorul se obligd sd suporte orice cheltuieli suplimentare produse din culpa sa sau ca

urfflare a unor erori provenite din modalitatea de indeplinire a prezentului Contract de c5tre
acesta.

10.11. Prestatorul are obligafia de a actualiza Devizul general intocmit la faza de proiectare -
studiu de fezabilitate - ori de cdte ori este nevoie, in conformitate cu prevederile H.G. nr.
90712016 privind etapele de elaborare qi confinutul-cadru al documentaliilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finan[ate din fonduri publice, fdrd costuri
suplimentare in sarcina Achizitorului.
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10.12. Proiectul va respecta prevederile reglementarilor tehnice gi legislaliei referitoare la
proiectarea gi execulia lucrdrilor ;i alte standarde menlionate in Caietul de sarcini. Actele

nonnative aplicabile vor fi cele in vigoare la data proiectdrii.

10.13. Documentatiile se vor elabora in volume distincte, pe faze de proiectare:

- studiile de fezabilitate, studiile topografice qi studiile geotehnice se vor elabora in 3 exemplare;

- se va elabora planul de situa{ie pe plan cadastral;

- studiul de fezabilitate,va conline obligatoriu: toate avizele/acordurile prevazute in CU gi cel

pulin doud variante viabile cu specificarea celei recomandate de cdtre proiectant. Pentru fiecare

solu{ie dat6, se va intocmi deviz general conform legisla{iei in vigoare, precum si graficul de

e;alonare a costurilor;

- se va stabili categoria de importanld a lucrdrii;
- la indicatori se va trece durata investiliei, din care durata execuliei (C+M) propriu-zise;

- egalonarea investiliei se va trece iri valori cu TVA;
-documentaliile tehnice se vor intocmi in sistem stereografic 1970;

-proiectantul va elabora documentaliile pentru avizelacorduri/autorizatii, le va depune direct la

unitSlile avizatoare,le va sus{ine (acolo unde e cazul) qi va obline avizelelacordurile/autoriza\iile
aferente;

-documentalia pentru oblinerea avizelor se va redactain 2 exemplare pentru fiecare avizator Ei va

conline: memoriu tehnic, plan de situatie sc l:500; fi;a tehnicd/cerere tip completatd/seninatd gi

gtampilatd; certificat de urbanisrn. La prezenlarea studiului de fezabilitate se vor prezenta qi

avizelelacordurile aferente, care fac parte integranti din acestea;

-in documentaJia pentru Agenlia pentru Proteclia Mediului se va preciza dacd este necesar sd se

afecteze spalii verzi pentru execulia lucrdrilor, memoriul se va elabora conform conlinutului
cadru prevdzut in anexa 5 din Ordinul 13512010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a

evaludrii impactului asupra mediului pentru proiecte publice qi private;
-taxele pentru ob(inerea avizelor vor fi achitate de cdtre beneficiar in confirmitate cu art. 5 din
prezentul contract;

-se va tine cont de reJelele existente;

-documenta{ia tehnico-economicd se va preda gi pe suport magnetic, planul de situalie se va

preda gi in fonnat editabil (.dwg sau .dxf);
-se vor preda inclusiv antemisurdtorile pe categorii de lucriri qi pe obiecte gi se vor intocmi liste
de cantitEli de lucrdri cu incadrare in articole de deviz confom lndicator de norme de deviz
1981 ;

-se vor elabora extrasele de materiale, manoperS, utilaj gi transport;
-se va elabora planul de securitate si sanatate;

- se va obtine certificatul de performanfd energeticd a clddirii.
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Confinutul documenta[iilor va respecta intocmai prevederile legale in vigoare, vor fi
complete, in concordan@ cu tema de proiectare qi cu realitatea de pe teren. in caz contrar nu vor

fi receplionate.

Art 11. Drepturi de proprietate intelectuala

11.1. Documentatiile elaborate inbaza prezentului contract, orice rapoarte si date precum hdrfi,
diagrame, schile, instrucliuni, planuri, statistici, calcule, baze de date, software si inregistrdri
justificative ori materiale achizilionate, compilate ori elaborate de cdtre Prestator sau de c[tre
personalul sdu salariat ori contractat in executarea Contractului de servicii vor deveni
proprietatea exclusiv[ a Achizitorului. Dupd incetarea Contractului de servicii, prestatorul va
remite toate aceste documente si date achizitorului. Prestatorul nu va pdstra copii ale acestor
documente ori date si nu le vautiliza in scopuri care nu au legdturd cu Contractul de Servicii fErd
acordul scris prealabil al achizitorului.
I 1.2. Prestatorul nu va publica articole referitoare la Serviciile prestate, nu va face referire la
aceste servicii in cursul executdrii altor servicii pentru te(i si nu va divulga nicio informafie
furnizatd de Achizitor,ftrd acordul scris prealabil al acestuia.
11.3. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate
intelectualSori industriald, asupra documentatiei elaborate in baza prezentului contract si/sau
dob6ndite in executarea Contractului de servicii vor fi proprietatea exclusivd a Achizitorului,
care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va considera de cuviin[d, frrd,
limitare geograficd ori de altd naturd, cu excepJia situafiilor in care existd deja asemenea drepturi
de proprietate intelectualS ori industriald.

Art. 12. Obliga(iile principale ale achizitorului

12.1. - Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile prestate in termenul convenit.
12.2. - Achizitorul se obligd sd pl[teascd preful cdtre prestator dupd aprobarea rectificdrii
bugetare in baza cdreia se va stabili suma alocatd pentru achizi[ionarea serviciilor prestate de

cdtre prestator.

Plata prelului se va efectua prin virament bancar, in contul bancar indicat in partea introductiv6 a

prezentului contract.

12.3. - Dacd achizitorul nu onorcazd facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei
prevdzute la art. 12.2, respectiv dupd aprobarea rectificdrii bugetare, prestatorul are dreptul de a
sista prestarea serviciilor qi de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul
corespunz6tor zilei de efectuare a pl61ii. Imediat ce achizitorul onoreazd factura, prestatorul va
relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil.
12.4. - Achizitorul are obligalia de a pune la dispozilia Prestatorului orice facilitdti si/sau
informafii pe care acesta le considerd necesare pentru indeplinirea Contractului.
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Art.13. Sanc{iuni pentru neindeplinirea culpabill a obliga(iilor

13.1. - in cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reugeqte sa-gi execute obligaJiile

asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca

penalitEli, o suma echivalenta cu o cotd procentuald de 0,10% din obligaliile neonorate, pentru

Jiecare zi de fufirziere, pdnd la tndeplinirea efectivd a obligaliilor.
13.2. -in cazul in care achizitorul nu onoreaz6 facturile in termen de 30 de zile de la expirarea

perioadei prev[zute la art. 12.2, respectiv de la aprobarea rectificdrii bugetare, atunci acesta

poate fi obligat la plata de penalitdli in suma echivalenta cu o cotd procentuald de 0,01% din
plata neefectuatd, pentru Jiecare zi de intdrx,iere, pdnd h tndeplinirea efectivd o
obligaliilor,Penalitdlile vor fi achitate exclusiv in baza unei facturi emise in acest sens $i

comunicate Achizitorului.
13.3. - Nerespectarea obliga{iilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre p6rti, in
mod culpabil gi repetat, da dreptul partiilezate de a considera contractul de drept reziliat qi de a

pretinde plata de daune-interese.

13.4. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunfa oricind la contract, printr-o notificare scris6,

adresatd prestatorului, frrd nicio compensaJie, in cazul in care prestatorul face obiectul unei
proceduri de insolvenfd, indiferent dacd se afld in procedura reorganiz[rii judiciare sau in
faliment, cu condilia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la acliune sau

despdgubire pentru prestator. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata

corespunzdtoare pentru partea din contract indeplinitd pana la data denuntdrii unilaterale a

contractului.

Art.14. Alte responsabilitl(i ale prestatorului

14.1. - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevdzute in contract cu
profesionalismul gi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat gi in conformitate cu
propunerea sa tehnica.
(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane,
materialele, instalafiile, echipamentele qi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie
definitiva, cerute de gi pentru contract, in mdsura in care necesitatea asigurdrii acestora este

prevdzutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
14.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execufia serviciilor in conformitate cu
graficul de prestare convenit, anexat la prezentul contract. Totodat[, este rdspunzdtor atdt de

siguranta tuturor operafiunilor gi metodelor de prestare urtilizate, cat gi de calificarea personalului
folosit pe toatd durata contractului.
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Art. 15. Recep{ie qi verificiri

15.1. (1) Achizitorul are dreptul de a verifica at6t periodic, cdt si 1a incetarea contractului, modul

de prestare a serviciilor gi de furnizare a documentelor pentru a stabili conformitatea lor cu

prevederile prezentului Contract.

(2) Verificdrile se vor concretiza prin intocmirea unui Proces Verbal in care se va men{iona

rezultatu I verifi ciri lor, incl us iv eventuale recomanddri.

15.2. Confirmarea serviciilor prestate se va efectua prin proces-verbal de catre comisia de

receptie a achizitorului.
15.3. in cazulin carereprezentanlii Achizitorului insdrcinali cu verificdrile conform art. 15.1 gi

15.2 de mai sus constatd cd serviciile nu au fost prestate gi/sau documentele furnizate in
conformitate cu solicitdrile Achizitorului Ei prevederile Contractului, vor consemna aspectele

semnalate in Procesul Verbal qi il vor notifica corespunzdtor pe Prestator, stabilind inclusiv
termenul acordat pentru remedieri.

15.4. Procesul Verbal de receplie nu il va exonera pe Prestator de rSspunderea pentru viciile de

execulie cauzate de realizarea necorespunzdtoare a documentatiei de cdtre acesta.

Art. 16. incepere, finalizare, intirzieri, sistare

16.1. - (1) Prestatorul are obliga{ia de a incepe prestarea serviciilor de la data intrdrii in vigoare a

contractului, in conformitate cu Graficul de prestare a serviciilor convenit.
(2) in cazulin care Prestatorul suferd intdrzieri gi/sau suporta costuri suplimentare, datorate in
exclusivitate Achizitorului, p6(ile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; gi

b) totalul cheltuielilor aferente, dacd este cMul, care se vor adauga la preJul contractului.

16.2. - (1) Serviciile prestate inbaza contractului sau, dacd este cazul, oricare faza a acestora

prevdzutd" a fi terminatd intr-o perioada stabilitd in graficul de prestare trebuie finalizate in
termenul convenit de pdrfi, termen care se calculeazd, de la data inceperii prestdrii serviciilor.

(2) Oricare dintre urmitoarele situafii:
i) orice motive de intdrziere, ce nu se datoreazd Prestatorului; sau

ii) alte circumstanle neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel dec6t prin incdlcarea contractului
de cdtre prestator, indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a

serviciilor sau a oriclrei faze a acestora, sens in care p6(ile vor revizui, de comun acord,

perioada de prestare gi vor semna un act adifional.
16.3. (l) Dacd pe parcursul indeplinirii contractului Prestatorul nu respecta graficul de prestare,

COfuIUNA (
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(2) Modificarea dateilperioadelor de prestare asumate in graficul de prestare se face cu acordul

pdr(ilor, prin act adi{ional.

16.4. - in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execulie,

orice int6rziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitali

prestatorului.

Art.l7. Ajustarea prefului contractului: Nu este cazul.
17.1. - Pentru serviciile prestate, pldfile datorate de c[tre Achizitor Prestatorului sunt tarifele

declarate in propunerea financiard, anexa la contract gi nu vor depdqi prelul indicat la art. 5 din

prezentul Contract.

17 .2. - Pre[ul contractului nu se ajusteaza.

Art. 18. Amendamente
18.1. - PA(ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni

modificarea clauzelor contractului, prin act adilional, numai in cazul aparifiei unor circumstan{e

care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora gi care nu au putut fi prevdzute la data

incheierii contractului.

Art. 19. Forta majori
19.1. - Forfa majord este constatat[ de o autoritate competenta.

19.2. - Forta majorl exonereaza pd(.ile contractante de indeplinirea obligaJiilor asumate

prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta ac[ioneazd.

19.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de ac(iune a forfei majore, dar ftrd a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pirtilor pana la aparitria acesteia.

19.4. - Partea contractantd care invoca forta majord are obliga[ia de a notifica celeilalte p54i,
imediat gi in mod complet, producerea acesteia gi sa ia orice mdsuri care ii stau la dispozilie in
vederea limit[rii consecin[elor.

19.5. - Dacd forta majord actioneazd sau se estimeaza ca va acfiona o perioada mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte pd(i incetarea de plin drept a prezentului

contract, frrd, ca vreuna dintre p6(i sa poatd pretindd celeilalte daune-interese.

Art. 20. Solufionarea litigiilor
20.1. - Achizitorul gi prestatorul vor depune toate eforturile pentru arezolva pe cale amiabila,
prin tratative directe, orice neinJelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in
legatura cu indeplinirea contractului.

20.2. - Dac6, dupd 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul gi prestatorul nu

reu$esc sd rezolve in mod amiabil o divergen[d contractuald, va fi supusb spre solufionare

prin
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instan{ei de judecati de competerrld teritoriald pentru sediul achizitorului qi se va judeca in
concordan{6 cu legisla{ia in materie.

Art.2l, Limba care guverneazd contractul
21.1. - Limba care guverneazd contractul este lirnba romAnd

Art.22. Comunic[ri
22.1. - (l) Orice comunicare dintre pdr{i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie

sa fie transmisd in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atAt in momentul transmiterii, cat gi in momentul

primirii.
22.2. - Comunicdrile intre pdrfi se pot face qi prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu

condilia confirmdrii in scris a prirnirii comunicdrii.

Art. 23. Legea aplicabill contractului
23.1 . - Contractul va fi interpretat conform legilor din Ron'rdnia.

Pdr{ile au in}eles sa incheie astdzi, prezentul contract in doua exemplare, c6te

unul pentru fiecare parte.

Comuna Peciu Nou Societatea

Prin director tehnic,Prin primar
Ing. Dipl. Dragan

Viza CFP
Insp. Adriana Tunsu 
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