CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII
NR. 181/27.09.2017
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice si a H.G. 395/2016
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, s-a încheiat prezentul
contract de lucrări, între:
1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
Comuna Casimcea, str. Principală, nr. 28, judeţul Tulcea, cod fiscal 4508800, cont
RO57TREZ64624510220XXXXX, deschis la Trezoreria Baia, reprezentată prin prof.
Gheorghe Ţilincă, primar, şi Elena Chiţu, contabil în calitate de beneficiar, pe de o parte,
şi
S.C Denisa General Construct Războieni SRL cu sediul în Războieni, judeţul Tulcea, cod
fiscal 23332653, înregistrat la Registrul Comerţului sub nr. J36/98/2008 reprezentată de
Dascălu Valentin Ica, în calitate de prestator au convenit de comun acord să respecte
următoarele clauze :
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului il reprezinta efectuarea de catre Prestator pentru Beneficiar a
serviciilor de deszapezire in situatii de urgenta in comuna Casimcea, judetul Tulcea.
2.2. Prestatorul va asigura utilajele si materialele care vor fi puse la dispozitia
Beneficiarului si care vor interveni ori de cate ori este nevoie la solicitarea scrisa sau
telefonica a acestuia din urma.Utilajele detinute de prestator sunt urmatoarele: 1 vola, 2
tractoare cu lama, 1 buldoexcavator, 1 manitou.
3. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Durata prezentului contract este de la 01.11.2017-31.12.2018, cu posibilitate de
prelungire prin act adiţonal.
4. VALOAREA CONTRACTULUI
4.1. Valoarea contractului este de 132.000 lei la care se adauga TVA.
5. MODALITĂŢI ŞI CONDIŢII DE PLATĂ
5.1. Valoarea finala a contractului va fi facturata in conformitate cu specificatiile
prezentului document si conform orelor prestate.
5.2. Beneficiarul are obligaţia să achite facturile emise de Prestator prin Ordin de plată în
termenul de 15 zile de la data emiterii facturii.
5.3. Pentru întarzierea plaţilor scadente peste termenul stabilit, Beneficiarul datorează
penalităţi de întarziere de 0,5% pentru fiecare zi de întarziere.

1

6. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE
A. Obligatiile Prestatorului
Art.6.1. Are obligatia sa presteze serviciile contractate cu utilajele sus mentionate in
termenii contractului.
Art.6.2. Are obligatia sa presteze serviciile de deszapezire la nevoie.
Art.6.3. Prestatorul nu este responsabil de nicio dauna care se produce in aria de
desfasurare a lucrarilor de deszapezire, cu exceptia cazului cand aceste daune se produc
din vina angajatilor Prestatorului.
Art.6.4 Prestatorul are obligatia ca la sfarsitul perioadei contractuale sa asigure
indepartarea tuturor materialelor si utilajelor folosite in timpul procesului de deszapezire.
B. Obligatiile Beneficiarul
Art.6.5. Are obligatia ca de fiecare data cand sosesc utilajele la Punctele de lucru sa
permita si sa faciliteze accesul in incinta curtii a utilajelor si sa asigure paza acestora, pe
perioada in care acestea raman parcate pe proprietatea Beneficiarului.
Art.6.6. Beneficiarul este obligat sa plateasca tariful corespunzator prestatiilor efectuate,
conform prezentului contract.
7. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
7.1. Contractul încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia instanţei
judecătoreşti, în cazul în care:
a) nu-şi execută una din obligaţii prevăzute în art.8, al prezentului contract,
b) beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată
procedura de insolvenţă (faliment)
c) subînchirierea utilajelor unor terţe persoane, fără aprobarea prestatorului
d) utilizarea utilajelor în alte scopuri, decât cele pentru care au fost proiectate.
7.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va
notifica celeilalte părţi, cu cel puţin 15 zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi
producă efectele.
7.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja
scadente între părţile contractante.
7.4. Deasemenea contractul poate înceta prin acordul de voinţă al părţilor.
8. FORŢĂ MAJORĂ
8.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de
executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în
baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a
obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
8.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de
5 zile de la producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării
consecinţelor lui.
9. MODIFICAREA CONTRACTULUI
9.1. Orice modificare adusă prezentului contract nu poate fi făcută decât printr-un act
adiţional semnat de parţi.
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10. LITIGII
10.1. Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau în legătură cu prezentul
contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea
lui vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru este imposilbil, litigiul
va fi soluţionat de către instanţele judecătoreşti de la locul încheierii contractului.
Prezentul contract, reprezintă voinţa parţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre
acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare originale, câte unul pantru fiecare
parte , astazi 27.09.2017.
ACHIZITOR,
COMUNA CASIMCEA

PRESTATOR,
S.C Denisa General Construct SRL

p. PRIMAR,
ing. Puisor Marian

Administrator,
Dascalu Valentin Ica

Secretar UAT,
jr. Proca Adrian
COMP. CONTABIL,
ec. Elena Chiţu - inspector
COMP. ACHIZIŢII PUBLICE,
ec. Elena Tălpău- inspector
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