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CONTRACT DE SERVICII 
Nr. ……….. data …………….. 

 
Servicii de proiectare si asistenta tehnica 

 
 ,,Reabilitare drum public“  

 
in cadrul proiectului 

 
„Reabilitare si modernizare cu schimbarea destinatiei in biblioteca a constructiei existente  

C1 – Centrala termica. Reabilitare si modernizre cu schimbarea destinatiei in centru pentru 
tineret a constructiei  existente C2 – Bilioteca. Reabilitare si modernizare constructie existenta 

C1 - Clubul elevilor. Reabilitare drum public” cod SMIS: 125853 

 POR 2014-2020, AXA PRIORITARA 13.1 

MODEL 
 

 
1. Părţile contractante  
 
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si a HG 395/2016 privind normele de aplicare a 
legii s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii, între  
 
U.A.T. ORAȘUL DRĂGĂNEȘTI-OLT, str. Nicolae Titulescu, nr. 150 judet Olt, cod postal 235400, 
telefon  0249465815, fax 0249465811, cod fiscal 5209912, cont trezorerie  
RO75TREZ24A705000580102X deschis la Trezoreria Municipiului Caracal reprezentata prin  
TUDORICA MARIAN VIOREL cu functia PRIMAR în calitate de achizitor, pe de o parte  
 
şi  
 
denumirea operatorului economic: ........................... adresă ......................., telefon: ........................, 
număr de ordine în Registrul Comerţului: ........................, cod fiscal ……………………., cont 
............................................... deschis la Trezoreria ..............  reprezentată prin ..................................... 
cu funcţia de  Administrator , în calitate de prestator, pe de altă parte.  
 
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;  
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d. servicii - activităţile 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 în legătură cu 
serviciile prestate conform contractului;  
f. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, 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: 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. CPV- VOCABULARUL COMUN PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE - definit conform 
Regulamentului (CE) NR. 2.151/2003 al Comisiei Europene din 16 decembrie 2003 de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Vocabularul 
comun privind achiziţiile publice (CPV) cu modificările şi completările ulterioare. Vocabularul comun 
al achiziţiilor publice - CPV - desemnează nomenclatorul de referinţă aplicabil contractelor de achiziţie 
publică, adoptat prin Regulamentul nr. 2.195/2002/CE al Parlamentului European şi al Consiliului 
privind vocabularul comun al achiziţiilor publice, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 
L 340 din 16 decembrie 2002, asigurând corespondenţa cu alte nomenclatoare existente. 
i. cod CPV  -  cod aparţinând vocabularului principal al Vocabularului Comun privind Achiziţiile 
Publice – CPV-. Vocabularul principal se bazează pe o structură ramificată de coduri de până la nouă 
cifre, cărora le corespunde o denumire care descrie produsele, lucrările sau serviciile care reprezintă 
obiectul contractelor de achiziţie. Codul numeric cuprinde 8 cifre, subdivizate după cum urmează: - 
diviziuni, identificate prin primele două cifre ale codului (XX000000-Y);- grupe, identificate prin 
primele trei cifre ale codului (XXX00000-Y);- clase, identificate prin primele patru cifre ale codului 
(XXXX0000-Y); - categorii, identificate prin primele cinci cifre ale codului (XXXXX000-Y). 
3. Interpretare  
3.1.În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.  
3.2.Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică 
în mod diferit.  
3.3.Termenul de achiziţie publică  se interpretează conform Legii nr. 98 - privind achizitiile publice cu 
completările si modificările ulterioare si HG 395/2016 –normele metodologice  de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică din Legea nr. 98/2016. 
 
Clauze obligatorii  
4. Obiectul principal al contractului  
4.1.Prestatorul se obligă să presteze serviciile de proiectare tehnica necesare pentru realizarea 
Proiectelor tehnice si detaliilor de executie (4 exemplare originale), Documentatiilor tehnice necesare 
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor si Asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata 
perioada de executie a lucrarilor, pentru: ,,Reabilitare drum public“ descris prin codurile CPV:   
71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport 
71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica  
in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 
 
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 
.................................... lei fara TVA, la care se adauga TVA in valoare de..................... lei, din care: 
- Servicii de proiectare aferente ,,Reabilitare drum public“ pentru suma de _______________lei, la 
care se adaugă taxa pe valoare adăugată în valoare de ____________________lei; 
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- Asistență tehnică aferente ,,Reabilitare drum public“ pentru suma de _______________lei, la care 
se adaugă taxa pe valoare adăugată în valoare de ____________________lei; 

 5.2 La data semnării prezentului contract prestatorul este/nu este înregistrat in scop de TVA.  
 
6. Durata contractului  
6.1. Prezentul contract produce efecte începând de la data semnării contractului. 
6.2 Durata totală a planului detaliat de prestare servicii de proiectare cuprinde: 
 
-termen predare Proiect tehnic si documentatii tehnice ............ de zile; 
-termen asistenta tehnica – pe toata durata de executie a lucrarilor, pana la semnarea procesului-verbal 
de receptie. 
 
7. Documentele contractului  
7.1. Documentele contractului sunt:  
- Documentatiile tehnice nr. 39.4/2018-DALI ,,Reabilitare drum public“ intocmite conform Hotărâre 
nr. 907 din 29 noiembrie 2016- la faza SF/DALI in anul 2018, C.U. nr. 95/01.08.2018 
- Propunerea tehnica si financiara;  
- Datele achizitiei din SICAP. 
 
8. Obligaţiile principale ale Prestatorului   
8.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi performanţele prevăzute de legislaţia in 
vigoare . 
8.2. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 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 către achizitor.  
8.3. Prestatorul se obliga ca proiectul sa fie avizat de catre autorităţile finanţatoare si/sau autoritatea de 
management a contractului de finanțare a investiției,  după caz. 
8.4. Prestatorul se obliga sa cedeze drepturile patrimoniale de autor odata cu predarea documentatiei ce 
face obiectul prezentului contract. 
 
9. Obligaţiile principale ale Achizitorului  
9.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze, serviciile prestate în termenul convenit şi utilizând 
procedurile legale in vigoare.   
9.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în conditiile stipulate la art 10.2.  
 
10 . Plăţi  
10.1. Plăţile în valută sau in lei se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.  
10.2. Plata se face in termen de maxim 30 de zile de la facturare, dupa recepţionarea finala a 
documentaţiilor. 

 
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 o cotă procentuală de  0.01 % pe zi din preţul contractului.  
11.2 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 de zile de la expirarea perioadei 
convenite prin articolul 10.2 al prezentului contract, atunci acesta are obligaţia de a plăti ca penalităţi o 
sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0.01 % pe zi din plata neefectuată. 
11.3  Cota procentuală aplicabilă in cazul articolului 11.2 este cota legală de penalitate pentru  primele 
28 zile de întârziere de la expirarea celor 14 zile prevăzute prin articolul 11.2 şi respectiv de 0.5 
procente din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere de la expirarea acestor 28 de zile până la 
momentul plăţii integrale a preţului contractului. 
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11.4 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 
culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde 
plata de daune-interese. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o 
notificare scrisă, adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu 
condiţia ca această anulare 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 îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.  
 
11.5 Garanţia de buna execuţie  
11.5.1. Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului in termen de 5 zile 
lucratoare de la data semnarii contractului,  în cuantum de ……........................ (reprezentand 5% din 
pretul contractului fara TVA), pentru perioada de timp de la semnarea contractului până la  data 
incheierii procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate în baza proiectului respectiv 
şi se va constitui astfel:  
a) prin depunerea la casierie a sumei în numerar 
b) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate 
bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract. Garanţia trebuie să fie 
irevocabilă. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă ca plata garanţiei se va executa necondiţionat, 
respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei 
garantate,  
c) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, într-un cont de disponibil distinct 
deschis la Trezoria Statului şi pus la dispoziţia Achizitorului. Suma iniţială care se va depune de către 
Antreprenor în contul de disponibil distinct, astfel deschis, nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din 
valoarea ofertata, fără TVA. 
 Eliberarea garantiei de buna executie pentru serviciile de proiectare: Valoarea garanţiei de bună 
execuţie aferentă serviciilor de proiectare se va restituí în termen de 14 zile de la data încheierii 
procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate în baza proiectului respectiv, dacă nu a 
ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, dar nu mai târziu de 3 ani de la predarea respectivelor 
documentaţii tehnice, în cazul în care autoritatea contractantă nu a atribuit în această perioadă 
contractul de lucrări în cauză. 
 
12. Alte responsabilităţi ale prestatorului  
12.1. Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat. 
12.2. 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 este prevăzută în contract 
sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.  
 12.3 Prestatorul se obliga sa reactualizeze documentaţia pentru alte depuneri conform  legislaţiei in 
vigoare pe perioada contractuala in cazul nefinanţării proiectului din cadrul programului/proiectului la 
care se refera prezentul contract. 
 
13. Alte responsabilităţi ale achizitorului  
13.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care 
acesta le solicită prin opis informaţional şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului in 
termen de maxim 30 zile de la emiterea ordinului de incepere a serviciilor. 
 
14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare  
14.1. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la 
primirea ordinului de începere a contractului, cu respectare prevederilor articolului 6 ale prezentului 
contract.   
14.2. În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în 
exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:  
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   a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului;  
   b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.  
14.3. Serviciile prestate în baza contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen 
care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.  
14.4.  În cazul în care:  
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului;  
sau  
ii) 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.  
14.5. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă termenul 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.  
 
15. Revizuirea/Ajustarea preţului contractului  
15.1. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt indicate la articolul 5 si 
prin tarifele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.  
15.2. Preţul contractului se ajustează prin act adiţional cu acordul parţilor si in conformitate cu 
legislaţia in vigoare in domeniul achiziţiilor publice. 
15.3. Ajustarea pretului contractului pe parcursul derularii contractului aflat in perioada sa de 
valabilitate, se va efectua fara ca aceasta sa reprezinte o modificare substantiala a acestuia prin 
incheierea unui act aditional la contract. 
15.4. Ajustarea pretului contractului va opera oricand pe parcursul derularii contractului ca urmare a 
modificarilor legislative privind modificarea de taxe si impozite. 
15.5. Cu excepţia cazului în care este prevăzut altfel în Acordul Contractual, dacă Durata de Execuţie 
la semnarea Contractului este mai mare de 365 de zile, se va considera că preţurile din Oferta 
Antreprenorului au fost stabilite în baza condiţiilor de preţuri şi piaţă în vigoare la Data de Referinţă şi 
sumele plătibile Antreprenorului vor fi ajustate pentru creşterea/diminuarea indicilor de preţ pentru 
elemente constitutive ale Ofertei, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza 
cărora s-a fundamentat Preţul Contractului. Nu se va aplica nicio ajustare la lucrările evaluate pe baza 
Costului (cum ar fi cele aferente Sumelor Provizionate) sau a preţurilor curente. Această ajustare va fi 
determinată prin aplicarea formulei prevăzute în această clauză. 
 
Atunci când sunt aplicabile prevederile subclauzei 15.5. şi în cazul în care tabelul datelor de ajustare 
din Acordul Contractual nu este completat de către Beneficiar, se va folosi un singur indice de cost şi 
formula aplicabilă va fi: 
An = av + (1 - av) * In / Io, 
 
unde: 
- "An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru 
lucrările realizate în luna "n" (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situaţia de Lucrări], 
exclusiv lucrările evaluate pe baza Costului sau a preţurilor curente); 
- "av" este valoarea procentuală a plăţii în avans faţă de Preţul Contractului; 
- "In" este indicele de cost în construcţii - total publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul 
Statistic de Preţuri, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n". 
Valoarea aplicabilă a acestui indice pentru luna ianuarie 2017 este 113,8. 
- "Io" este indicele de cost în construcţii - total, aplicabil la Data de Referinţă. 
15.6. Orice revizuire a clauzelor contractuale se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.  
  
16. Amendamente  
16.1. 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 



 
                    Achizitor,                                                               Prestator, 

 

6

interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului.  
 
17. Subcontractanţi  
17.1.  Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia 
contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu 
achizitorul.  
 
18. Cesiunea  
18.1. Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, 
fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.  
18.2. Prestatorul poate cesiona drepturile ce-i revin din contract, astfel prestatorul poate cesiona 
încasarea valorii contractului către o terţă persoană achizitorul achitând valoarea contractului sau după 
caz valoarea rămasă de achitat acestui terţ.  
18.3.  Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind obligaţii asumate prin 
contract.  
 
19. Forţa majoră  
19.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.  
19.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.  
19.3. 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.  
19.4. 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.  
19.5.  Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, 
fără ca vreuna dintre părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.  
 
20. Soluţionarea litigiilor  
20.1. 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 contractului.  
20.2. Dacă, după 15 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 fie 
prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecătoreşti din 
România.  
 
21. Limba care guvernează contractul  
21.1.  Limba care guvernează contractul este limba română.  
 
22. Rezilierea Contractului 
Nerespectarea de către Contractant, din culpa sa exclusivă, a obligațiilor asumate prin prezentul 
Contract, dă dreptul Achizitorului de a rezilia Contractul și de a pretinde plata de daune-interese al 
căror cuantum se stabilește în conformitate cu prevederile Codului de Procedură Fiscală. Rezilierea 
operează de plin drept la expirarea unui termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la transmiterea 
notificării de către Achizitor, dacă Contractantul nu își îndeplinește obligațiile asumate în acest termen, 
iar, cu privire la plata daunelor-interese, prezentul Contract constituie titlu executoriu. 
  În prezentul Contract sunt considerate încălcări sau abateri grave ale obligațiilor contractuale, cu titlu 
exemplificativ, dar fără a se limita la: neexecutarea Contractului, prestarea unor Servicii, furnizarea 
unor Rezultate care prezintă Neconformități majore care fac Serviciile improprii utilizării conform 
scopului prevăzut în Contract. 
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Achizitorul poate rezilia Contractul în următoarele cazuri: 
a. în cazul în care predarea Serviciilor în cadrul Contractului nu a început efectiv în termen de 15 
(cincisprezece) zile de la data stabilită, iar Achizitorul consideră noua dată propusă de către 
Contractant ca inacceptabilă; 
b. în cazul în care Contractantul nu pune în aplicare Contractul, în conformitate cu Oferta sau încalcă 
alte obligații contractuale sau în mod repetat, refuză să respecte obligații contractuale; 
c. în cazul în care procedura de atribuire a Contractului sau punerea în aplicare a Contractului se 
dovedesc a fi fost supuse unor erori substanțiale, nereguli sau fraude; 
d. în cazul în care Contractantul nu respectă obligațiile aplicabile conform cerințelor de mediu, 
sociale, de muncă, stabilite prin legislația în vigoare aplicabilă (Directiva 2014/24 / EU); 
e. în cazul în care Contractantul este într-o situație care ar putea constitui un conflict de interese sau 
un conflict de interese profesionale; 
f. în cazul în care o Modificare a Contractantului este de natură să afecteze în mod substanțial punerea 
în aplicare a Contractului sau să modifice în mod substanțial condițiile în care Contractul a fost atribuit 
inițial; 
g.contractantul a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuție integritatea, iar Achizitorul 
poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanțe 
judecătorești sau a unei autorități administrative precum și în cazul în care Contractantul sau una dintre 
persoanele, care sunt condamnate printr-o hotărâre definitivă și au calitatea de membru al organului de 
administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de 
reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, sunt supuse unei proceduri judiciare de 
investigație în legătură cu săvârșirea uneia/unora dintre faptele menționate. 

Atunci când, pe perioada valabilității Contractului, Achizitorul invocă rezilierea, următoarele 
dispoziții devin aplicabile: 
- Achizitorul este exonerat de orice obligație de plată către Contractant pentru Servicii prestate ulterior 
datei rezilierii; 
- Contractantul datorează Achizitorului, cu titlu de daune-interese în situația rezilierii Contractului pe 
baza conflictului de interese, suma de 0,01% din valoarea Contractului, cumulativ cu orice alte 
obligații de plată în sarcina Contractantului până la data încetării Contractului; 
- Contractantul acceptă și înțelege expres că, pe perioada valabilității prezentului Contract, 
Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral Contractul, prin transmiterea către Contractant a unei 
notificări scrise cu 10 zile lucrătoare anterior datei la care încetarea produce efecte, în următoarele 
cazuri: 
1. a luat cunoștință de faptul că la momentul atribuirii Contractului, Contractantul se află într-una 
dintre situațiile care ar fi determinat excludere acestuia din procedura de atribuire, în temeiul 
articolului 164 din Legea nr. 98/2016, respectiv a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei 
instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre  infracțiunile prevazute la articolului 164, alin. (1) 
din Legea nr. 98/2016] 
2. a luat cunoștință de faptul că la momentul atribuirii Contractului, un membru al organului de 
administrare, de conducere, de supraveghere al Contractantului, un membru cu putere de reprezentare, 
de decizie sau de control asupra Contractantului se află într-una dintre situațiile care ar fi determinat 
excluderea acestuia din procedura de atribuire, în temeiul articolului 164 din Legea nr. 98/2016, 
respectiv a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia 
dintre infracțiunile prevazute la articolului 164, alin. (1) din Legea nr. 98/2016. 
3. are loc o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost 
constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene și, ca urmare a acestui fapt, 
Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Contractantului. 
Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral Contractul, în cel mult 30 (treizeci)] zile de la 
apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii Contractului și care conduc la 
modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea Contractului, respectiv ar fi 
contrară interesului public. 
Contractantul poate rezilia Contractul în cazul în care: 
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i. Achizitorul a comis erori substanțiale, nereguli sau fraude în cadrul procedurii de atribuire a 
Contractului sau punerea în aplicare a Contractului; 
ii. Achizitorul nu își îndeplinește obligațiile care îi revin, în special obligația de a furniza informațiile 
necesare pentru punerea în aplicare a Contractului 
 Partea notificată cu privire la intenția de reziliere a Contractului de către cealaltă Parte, în termen de  
30 (treizeci) zile de la data primirii notificării poate prezenta observații, inclusiv măsurile propuse 
pentru a continua îndeplinirea obligațiilor sale contractuale. În caz contrar, decizia de încetare a 
Contractului devine executorie în termen de  30 (treizeci) zile de la expirarea termenului de prezentare 
a observațiilor. 
 Contractantul nu are dreptul la daune pentru orice pierdere care rezultă din încetarea înainte de termen 
a Contractului, inclusiv pierderea profiturilor anticipate, cu excepția cazului în care pierderea sau 
paguba au fost cauzate din culpa Achizitorului. 
Contractantul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a reduce costurile, pentru prevenirea 
daunelor și pentru anularea sau reducerea angajamentelor sale. 
 În termen de maximum 30 (treizeci) zile de la data rezilierii Contractului, Contractantul trebuie să 
prezinte orice document și orice factură necesară pentru Serviciile care au fost prestate înainte de data 
rezilierii. 
 
23. Comunicări  
23.1. Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în 
momentul primirii.  
23.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris 
a primirii comunicării.  
 
 
24. Legea aplicabilă contractului  
24.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.  
 
Părţile au înţeles să încheie astăzi, ...................... , prezentul contract în trei exemplare, din care doua 
pentru achizitor si unul pentru prestator. 
 

                           Achizitor, 
    U.A.T. ORASUL DRAGANESTI-OLT

                                         Prestator, 

  
  
              (semnatura autorizata)                                (semnatura autorizata) 
                         LS                           LS 

 
                    PRIMAR, 
Ing. TUDORICA MARIAN VIOREL                                          
                                            

                                                                                                                                               
DIRECTOR EXECUTIV, 

Ec. STOENICA EUGENIA 
 
 
RESPONSABIL JURIDIC, 

Jr. JIANU MARIUS-EDUARD 
                                                                   


