
 
 Contract de servicii  

nr._______ /_________ 
 
 
             În temeiul Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice s-a încheiat prezentul contract de 
servicii, 
între  

U.A.T. JUDEŢUL HUNEDOARA, cu sediul în Deva, str. 1 Decembrie 1918 nr. 28, 
judeţul Hunedoara, telefon 0254/211350, cod fiscal 4374474, cont de virament nr. 
RO63TREZ36624840271XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Deva, reprezentat prin 
Bobora Mircea Flaviu - Președinte al Consiliului Județean Hunedoara, în calitate de Autoritate 
contractantă, pe de o parte 
 

și 
 S.C. …………, cu sediul în ……………, telefon ………, CUI …………, înregistrat la 

Registrul Comerţului sub nr. ……….., cont de virament nr. …………., deschis la Trezoreria 
………..reprezentată prin ………..- Administrator, în calitate de Contractant, pe de altă parte. 
       

Clauze obligatorii 
 
 1. Obiectul contractului 

1.1.- Contractantul se obligă să elaborare documentații pentru obținerea autorizației de 
gospodărire a apelor pentru 6 poduri aflate în proprietatea Consiliului Județean Hunedoara, 
în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
1.2.- Autoritatea contractantă se obligă să plătească contractantului preţul convenit în 

prezentul contract pentru serviciile prestate..  
 2. Preţul contractului 
 2.1.- Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Contractantului de către 
autoritatea contractantă, conform ofertei adjudecate, este de …………… lei, la care se adaugă TVA 
în valoare de ……… lei, respectiv …………lei cu TVA inclus. 
 3. Durata contractului 
 3.1. – Durata prezentului contract este de …….zile de la semnarea contractului.   

3.2. – Contractul nu se consideră finalizat din punct de vedere financiar până la efectuarea 
ultimei plăţi. 
      4. Aplicabilitate 

4.1. – Contractul intră în vigoare după semnarea lui de către părţi şi are aplicabilitate 
conform prevederilor acestuia. 
 5. Definiţii 

5.1.- În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
     a) contract de achiziţie publică- contractul cu titlu oneros, încheiat în scris între una sau mai 
multe autorităţi contractante, pe de o parte, şi unul sau mai mulţi operatori economici, pe de altă 
parte, având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii. 
     b) autoritate contractantă – oricare organism al statului- autoritate publică sau instituţie 
publică, care acţionează la nivel central ori la nivel regional sau local; 
 c) contractant- ofertantul care a devenit, în condiţiile legii, parte într-un contract de achiziţie 
publică; 
     d) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, 
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
     e) servicii - activităţi a căror prestare face obiectul contractului; 
         f) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute in Caietul de 
sarcini; 
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     g) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii 
sau vinii acestora, 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, embargo, 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. 
     h) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 
    6. Documentele contractului 
     6.1. - Documentele prezentului contract sunt: 
 - propunerea financiară - Anexa nr. 1 

- caiet de sarcini - Anexa nr. 2 
- grafic de prestare – Anexa nr.3 

 
Clauze specifice 

7. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
7.1. Predarea documentelor după termenul stabilit în prezentul contract, atrage după sine 

plata de penalităţi de întârziere.  
8.  Garanţia de bună execuţie a contractului 

 8.1. În baza prevederilor art.39 alin (2) din H.G. nr.395/2016, cu modificările și completările 
ulterioare, nu se solicită constituirea garanției de bună execuție.  
 
     9. Obligațiile contractantului 
 9.1. - (1) Contractantul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu 
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, în perioada convenită cu 
respectarea cerințelor din Caietul de sarcini, anexă la contract. 

 (2) La elaborarea documentatiei si intocmirea tuturor documentelor, contractantul are 
obligatia de a aplica/respecta toate actele normative si prescriptiile tehnice in vigoare, aplicabile 
specificului contractului care face obiectul prezentei proceduri. De asemenea, contractantul va 
aplica/respecta si eventualele acte normative si prescriptii tehnice aplicabile, care intra in vigoare pe 
parcursul indeplinirii contractului. 
     (3) Contractantul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele 
umane, materiale, instalaţiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natură provizorie, fie 
definitive cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 
prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 
     9.2. – Contractantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor pe toată durata 
contractului. Totodată Contractantul este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și 
metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 
De asemenea, Contractantul răspunde direct și nemijlocit de pagubele materiale produse Autorității 
contractante. 
 9.3.- Contractantul va răspunde oricărei solicitări scrise din partea Autorităţii contractante în 
maxim 72 de ore de la data primirii acesteia.  
 9.4.- Contractantul are obligaţia de a despăgubi Autoritatea contractantă împotriva oricăror: 
 a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile 
sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu prestarea serviciilor; şi 
 b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în 
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de autoritatea 
contractantă. 
 9.5.- Contractantul are obligația de a informa Autoritatea contractantă, de îndată, cu privire 
la orice situație sau modificare a stării contractului (insolvență, faliment, lichidare, dizolvare, 
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radiere, fuziune, divizare, etc.) care ar putea conduce la întreruperea sau încetarea activității 
Contractantului și ar avea ca efect imposibilitatea realizării contractului, conform graficului stabilit. 

9.6 – Contractantul va depune documentațiile astfel: 3 exemplare originale pe suport hârtie 
și 1 exemplar în format electronic (CD). 
10. Obligațiile autorităţii contractante 

     10.1. – Autoritatea contractantă are obligaţia de a pune la dispoziţie contractantului orice 
informaţii pe care contractantul le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului. 
 10.2.  – Autoritatea contractantă se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract 
pentru serviciile prestate, în baza documentelor justificative, cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare la data respectivă. 
 11. Recepţie şi verificări 
     11.1 – Autoritatea contractantă are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor 
pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din caietul de sarcini.  

11.2. - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. 
Autoritatea contractantă va notifica Contractantul, în scris, identitatea reprezentanţilor săi 
împuterniciţi pentru acest scop. 
         12. Ajustarea preţului contractului 
     12.1. - Pe parcursul indeplinirii contractului, prețul nu poate fi ajustat  

13.  Modalităţi de plată 
13.1.– Autoritatea contractantă se obligă să plătească contravaloarea serviciilor prestate, 

după recepția acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data respectivă. 
14. Amendamente 
14.1. – Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 

modificarea clauzelor contractului prin act adiţional, numai în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare. 

15. Încetarea contractului 
15.1.- Prezentul contract încetează în următoarele situaţii: 

 (a) De drept la expirarea contractului sau în condițiile art. 16.6; 
 (b)Prin reziliere de plin drept în cazul în care Contractantul nu prestează obligațiile 
contractuale sau încalcă oricare din obligaţiile sale, după ce a fost avertizat de Autoritatea 
contractantă că o nouă abatere atrage încetarea contractului, fără intervenția unei instanțe 
judecătorești; 
 (c) Prin acordul părților exprimat în scris; 
 (d)Prin denunțare unilaterală a contractului. 

15.2.- În caz de neexecutare contractul se consideră desfiinţat de plin drept şi necondiţionat 
odată cu expirarea duratei contractului, fără a fi necesară îndeplinirea unei alte formalităţi prealabile 
ori intervenţia instanţei. 

16. Forţa majoră  
16.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
16.2. - Forţa majoră exonerează părţile 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 5 zile de la încetare. 

16.6. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 
15 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului 
contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.  

 17. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
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17.1. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în 

mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea 
contractului şi de a pretinde plata de daune - interese. 

17.2. (1)- Răspunderea civilă a contractantului 
Contractantul răspunde pentru prejudiciul cauzat de către angajații săi ori de căte ori fapta săvârșită 
de aceștia are legătură cu atribuțiile asumate prin contract. 

  (2)-Răspunderea contravențională și penală  
Contractantul răspunde contravențional și penal în fața organelor abilitate ale statului ori de câte ori 
se face vinovat de incălcarea legislației în materie contravențională, penală 

17.3. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească 
obligaţiile asumate prin contract, Autoritatea contractantă are dreptul de a deduce din preţul 
contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,02 % din restul rămas de 
executat, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor sau de a 
considera contractul desfiinţat de plin drept şi necondiţionat, fără a fi necesară îndeplinirea unei alte 
formalităţi prealabile ori intervenţia instanţei. 

17.4. - În cazul în care autoritatea contractantă nu îşi onorează facturile în termen de 30 de 
zile de la recepția serviciilor de către autoritatea contractantă, atunci acestuia îi revine obligaţia de a 
plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,02 % din plata neefectuată pentru 
fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 

17.5. - Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o 
notificare scrisă adresată Prestatorului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu 
condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire 
pentru autoritatea contractantă. În acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract executată şi recepţionată până la data denunțării 
unilaterale a contractului. 

17.6.- Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul în cel 
mult 30 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea 
contractului ar fi contrară interesului public. În acest caz, Contractantul are dreptul de a pretinde 
numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării 
unilaterale a contractului. 
 17.7. – Prestatorul va despăgubi Achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în 
justiţie, daune-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, pentru care 
responsabilitatea revine prestatorului; 

 
18.  Cesiunea 
18.1. Contractantul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligatiile sale asumate 

prin contract, cu exceptia situației prevăzute la art. 221 alin.(1) lit. d) pct. (iii) din Legea  nr. 98/ 
2016 privind achizițiile publice. 

18.2. Cesiunea creanțelor născute din acest contract este permisă doar cu acordul prealabil 
scris al Autorității contractante, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, cu 
respectarea prevederilor O.U.G. nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin 
trezoreria statului, cu modificările și completările ulterioare. 

19.  Soluţionarea litigiilor 
19.1. – Autoritatea contractantă şi Contractantul 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. 

19.2. - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Autoritatea contractantă şi 
Contractantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita 
ca disputa să se soluţioneze de către instanţa judecătorească de pe teritoriul administrativ al 
autorităţii contractante. 

20. Limba care guvernează contractul 
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20.1. - Limba care guvernează contractul este limba română. 
21.  Comunicări 
 21.1. - Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie 

să fie transmisă în scris. 
21.2. - Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în 

momentul primirii. 
21.3. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 

condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
22. Legea aplicabilă contractului 
22.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

  Prezentul contract a fost semnat astăzi………..………în 4 (patru) exemplare originale: 
Contractant, Serviciul achiziții publice, Serviciul juridic-contencios și relații cu consiliile locale și 
Direcția programe, prognoze, buget, finanțe, câte unul pentru fiecare.    
 
            
          Autoritatea contractantă,                                                             Contractant, 
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