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CONTRACT DE SERVICII
nr. …....... din …………………

În temeiul O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată
prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare si a H.G. nr. 925/2006 cu
modificarile si completarile ulterioare s-a încheiat prezentul contract de servicii între :
1. Părţile
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU, adresa Municipiul Buzău, Bd. N. Balcescu nr.48,
telefon/fax 0238 - 414.112/725507, cod fiscal 3662495, cont RO70TREZ16624510220XXXXX
deschis la Trezoreria mun. Buzău, reprezentată prin Preşedinte Petre Emanoil Neagu, în calitate
de ACHIZITOR, pe de o parte,
și
S.C. __________________ SRL cu sediul în municipiul __________, str. ______,
nr.____, , ap. _________,telefon/fax ___________________, număr de înmatriculare
__________ Cod fiscal RO ___________, cont _______________________ deschis la Trezoreria
mun. _________ , reprezentat prin Director ______________, în calitate de PRESTATOR, pe
de altă parte.
2. Definiţii
2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract – reprezintă 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;
d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;
e. 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: războaie, 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;
f. 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.
3.3. Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1. (1) Prestatorul se obligă să presteze servicii de proiectare pentru elaborare Expertiza
tehnica (E.T.) si Proiect Tehnic, Detalii de execuție, Documentații pentru emitere certificat
urbanism, autorizație de construire și avize a lucrării “ Consolidare drum judetean DJ 103P, km
25+350, sat Valea Nehoiului, oras Nehoiu”, judeţul Buzău în perioada/perioadele convenite şi în
conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract, pentru fazele:
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•
•
•
(2)

Expertiza tehnică.
Proiectul tehnic.
Caietele de sarcini.
Listele cu cantitățile de lucrări.
Graficul general de realizare a investiției publice.
Documentaţia elaborată va respecta cerintele din caietul de sarcini/tema de proiectare.

5. Preţul contractului
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către
achizitor, este de __________ lei, la care se adaugă TVA, în valoare de _________ lei, din
care suma de
___________ lei la care se adauga TVA în valoare de ________ lei,
reprezentând contravaloarea serviciului de asistență tehnică pe durata execuției lucrărilor de
reabilitare și se va achita după întocmirea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
6. Durata contractului
6.1. Perioada de valabilitate a contractului este de la data semnării şi înregistrarii
contractului la achizitor până la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect.
7. Executarea contractului
7.1. Executarea contractului, respectiv prestarea serviciilor cu respectarea cerințelor temei
de proiectare începe de la data înregistrării contractului la autoritatea contractantă și se va realiza
în termen de ... de zile.
7.2. Asistenta tehnica se va asigura pe toata durata de executie a lucrarilor de
constructie, proiectate de prestator și se va deconta după admiterea receptiei la terminarea
lucrărilor de construcție pe baza unui raport de asistentă întocmit de către prestator – proiectant.
8. Documentele contractului
8.1. Documentele contractului sunt (în ordinea enumerată):
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnică si propunerea financiară ;
c) acte adiţionale, dacă părţile vor semna astfel de documente, în timpul derulării
contractului;
d) contractul de asigurare;
e) anexe, dacă există.
9. Obligaţiile principale ale părților
Obligatiile partilor sunt cele prevazute in lege, in standarde, in prezentul Contract, in
caietul de sarcini/tema de proiectare, in propunerea tehnică și propunerea financiară si in
celelalte documente ale procedurii de achizitie si vor fi interpretate, in caz de ambiguitati sau
discrepante, in ordinea enumerarii anterioare. Documentele mentionate constituie documentele
Contractului si fac parte integranta din acesta.
În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii Contractului, se constată faptul că anumite
elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul
de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini/temei de proiectare.
9.1. Obligatii generale pentru Prestator
a) să efectueze prestațiile asumate și/sau care ii revin potrivit legii, Contractului,
obiectivului, caietului de sarcini, in conditiile calitative si cantitative prevazute in acestea, potrivit
graficului stabilit cu Achizitorul și să predea proiectul și documentațiile de proiectare în
conformitate cu prevederile legale şi Caietului de sarcini;
b) să supuna verificarii tehnice MLPAT documentația de proiectare după finalizarea fazei
contractate;
c) să remedieze, să completeze şi să refacă, fără costuri suplimentare pentru Achizitor,
în termen de cel mult 7 zile de la sesizarea scrisă a Achizitorului, toate deficiențele, lipsurile
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și/sau neconformitățile prestațiilor efectuate, în raport de dispoziţiile legale, Contract, caietul de
sarcini, proiect si documentația procedurii de achizitie.
d) să organizeze, să conducă și să controleze activitatea personalului afectat executarii
prezentului Contract;
e) să informeze, de îndată, conducerea Achizitorului și celelalte entități implicate despre
evenimentele privind activitatea aferentă executării prezentului Contract și să țină evidența
acestora;
f) să nu foloseasca, in executarea prezentului Contract și a actelor sale adiționale, în nici
un fel și în nici o măsura, personalul angajat al Achizitorului, mai puțin în cazurile și în măsura în
care părțile convin altfel printr-o modalitate prevăzută de Contract;
g) să dovedeasca abilitate, grija si perseverenta în indeplinirea obligațiilor care îi
incumbă potrivit Contractului, caietului de sarcini si/sau legii;
h) să relaționeze, în scris, cu toate entitatile (Achizitor, experti, diriginte de santier,
executant, etc.), implicate in realizarea prestatiilor contractate aferente obiectivului prevazut la
art. 4 din Contract, in vederea optimei efectuări a acestora;
i)
să notifice prompt Achizitorului toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea
descoperite de el în proiect sau în Caietul de sarcini pe durata îndeplinirii Contractului.
j) să indeplineasca orice altă obligație care îi revine potrivit normelor aplicabile în
vigoare și Contractului sau documentelor acestuia.
9.2. Obligatii specifice pentru Prestator
a) să execute Serviciile de proiectare în fazele prevăzute în Caietul de sarcini, cu
respectarea legislației aplicabile, în vigoare la data efectuării prestației, în special potrivit,
standardelor si normativele prevăzute în caietul de sarcini, respectiv: HG nr. 28/2008 privind
aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice,
precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investiții
și lucrări de intervenții, H.G.nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de
verificare și expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor,
H.G. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții astfel cum a
fost modificata si completata ulterior, Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu
modificările și completările ulterioare, Ordinul M.L.P.A.T.nr. 5/N/2000 pentru aprobarea
Regulamentului privind exercitarea controlului calității materialelor, elementelor de construcții și
produselor destinate construcțiilor, Ordinul M.D.L.P.L. nr. 863/2008 pentru aprobarea
Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind
aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice,
precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulteioare, condițiilor de eligibilitate
și prevederile Ghidului solicitantului aferente POR 2014-2020 precum si orice alte prevederi legale
si normative tehnice prevazute de lege aplicabile executarii Contractului, prin (dupa caz);
experimentari, incercari, studii, relevee, analize sau evaluari, masuratori, etc. care se impun
pentru fundamentarea tehnico-economica a deciziei de interventie;
b) obligația
fundamentării
rezonabilității
costurilor,
respectiv
obligația
menționării/anexării documentelor care au stat la baza fixării prețurilor unitare din listele de
cantități/echipamente (standarde de cost/oferte de preț etc.)
c) să efectueze operațiunile de proiectare numai cu personal atestat, potrivit legii;
d) să predea proiectul și documentațiile de proiectare în conformitate cu prevederile
caietului de sarcini în termenul stabilit la art.7 din Contract. Predarea se efectuează pe baza de
proces verbal, numerotat si datat, inregistrat la ambele parti contractante. Proiectul tehnic
trebuie sa fie verificat, avizat si aprobat potrivit prevederilor legale;
e) să răspundă de asigurarea nivelurilor minime de calitate privind cerințele impuse
conform legii și normelor tehnice aplicabile, în funcție de categoria de importanta a construcției;
f)
să stabileasca, prin proiect, gradul de risc și categoria de importanta a constructiei,
precum si fazele de execuție determinante pentru lucrările aferente cerințelor și sa participe pe
șantier la verificările de calitate legate de acestea;
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g) să stabileasca modul de tratare a defectelor apărute în execuție, precum și să
urmăreasca aplicarea pe șantier a soluțiilor adoptate, după însușirea acestora de către specialiști
verificatori de proiecte atestați, la cererea Achizitorului;
h)
să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției
și la recepția lucrărilor
executate, precum și la toate întrunirile și convocările dedicate ale entităților implicate în
realizarea obiectivului pentru care se intocmește proiectul (potrivit art. 23, lit. g) din Legea
10/1995 republicată)
i)
să stabileasca modalitățile de efectuare a urmăririi curente sau a urmăririi speciale,
precizand perioadele, metodele, caracteristicile si parametrii urmăriti;
j)
să conlucreze in executarea prezentului Contract numai cu echipamente sau
laboratoare de incercari în constructii autorizate/omologate potrivit legii;
k)
să întocmească documentațiile necesare obținerii acordurilor, avizelor și studiile de
specialitate solicitate prin certificatul de urbanism, necesare obținerii autorizației de construire;
l)
să asiste Achizitorul, din punct de vedere tehnic, pentru activitatea de execuție a
lucrării care face obiectul specificat la art. 4 din prezentul Contract, iar plata Serviciilor de
asistenta tehnica se va efectua după recepția la terminarea lucrărilor;
m) Instruirea personalului selecționat de Achizitor pentru buna exploatare a obiectivului,
la solicitarea expresă a Achizitorului se face de catre furnizorul echipamentelor, montate de
constructor.
n)
să asigure respectarea prevederilor din avize, acorduri și din autorizația de
construire, a condițiilor tehnice de calitate corespunzătoare, precum și, dupa caz, un grad cât
mai ridicat de recuperare, recondiționare și reciclare a materialelor și a produselor rezultate din
demontare și demolare;
o)
să își deschidă un cont de trezorerie, în vederea efectuării plăților decurgând din
executarea prezentului Contract, pe care să il comunice în scris Achizitorului, împreuna cu
dovezile corespunzătoare, cel mai tarziu la data prezentării primei situații de plată, sub
sancțiunea nesocotirii termenului de plată convenit;
p) să îndeplinească orice alte obligatii ce ii revin conform legii și uzanțelor pentru
îndeplinirea corespunzătoare a Contractului;
q) în calitate de angajator să ia toate măsurile prevăzute de Legea 319/2006 a sănătăţii
şi securtităţii în muncă și HG 1.425/2006 privind normele de aplicare a prevederilor Legii
319/2006 a sănătăţii şi securtităţii în muncă pe toată durata prestării serviciilor.
Alte obligații specifice executării prestațiilor contractate sunt prevăzute în Caietul de
sarcini/tema de proiectare, propunerea tehnică acceptată și normele tehnice aprobate prin acte
normative specifice, prin care se poate deroga bilateral de la conditiile prezentului Contract.
10. Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1 Achizitorul se obligă să recepţioneze, serviciile prestate în termenul convenit, dacă
prestatorul şi-a respectat obligaţiile contractuale referitoare la termenul de execuţie.
10.2 Achizitorul se obligă să plătească preţul serviciilor către prestator în termen de cel
mult 30 de zile de la primirea facturii de către acesta, după cum urmează:
- pentru facturile emise şi comunicate autorităţii contractate până la data de 14 ale lunii
inclusiv, plata se face în intervalul 24-30 ale lunii;
- pentru facturile emise şi comunicate autorităţii contractate începând cu data de 15 a
fiecărei luni, plata se face în intervalul 24-30 ale lunii următoare.
10.3 Achizitorul se obligă să plătească prețul în concordanță cu volumul de servicii
prestate, având ca documente justificative factura, procesul verbal de predare primire a
documentației cu toate anexele prevăzute în caietul de sarcini. Factura se emite după confirmarea
prestatiilor de către achizitor și după emiterea avizului favorabil al Consiliului Tehnico Economic.
Avizul, favorabil sau nu, se va da in maximum 30 de zile de la data procesului verbal de predare
a documentatiei.
10.4 Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii
pe care le deţine şi pe care prestatorul le-a solicitat achizitorului şi pe care le consideră necesare
îndeplinirii contractului.
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11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor. Reziliere
11.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească în
termenul convenit, obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a
deduce/calcula din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de
0,1% din preţul lucrarilor/etapei neefectuate, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea
efectivă a obligaţiilor.
11.2. În cazul în care achizitorul, nemotivat nu onorează facturile acceptate la plată în
termenul convenit, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o
cotă procentuală de 0,1%, din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
11.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părti,
în mod culpabil , dă dreptul părţii lezate de a rezilia contractul cu respectarea unui termen de
preaviz de 15 zile și de a pretinde daune interese.
11.4. Achizitorul poate rezilia contractul de plin drept, după acordarea unui preaviz de 15
zile, în oricare dintre situațiile următoare, dar nelimitându-se la acestea, prestatorul nefiind
îndreptățit să pretindă vreo sumă reprezentând daune sau alte prejudicii ca urmare a rezilierii
contractului:
- prestatorul nu își îndeplinește obligațiile contractuale;
- prestatorul nu se conformează în termen de 7 zile , notificării achizitorului, care îi
solicită remedierea executării necorespunzătoare sau neexecutării obligațiilor din contract;
- apariția oricărei incapacități legale care să împiedice executarea contractului;
11.5. În situaţia intrării executantului în procedura insolvenţei, contractul se consideră
denunţat la data expirării unui termen de 30 de zile de la recepţionarea solicitării achizitorului
privitoare la posibilitatea executării obligatiilor contractuale, transmisă în conformitate cu art. 123
din codul insolvenţei, dacă administratorul judiciar/lichidatorul nu răspunde solicitării.
11.6. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul în cazul apariției
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 ar fi contrară
interesului public.
11.7. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare
scrisă, fără nicio compensație, în cazurile de suspendare/limitare/anulare a autorizației
prestatorului în conformitate cu dispozițiile legale.
11.8. În conformitate cu dispozițiile prevăzute la art.1538 cod civil privind clauza penală,
în cazul în care achizitorul suferă un prejudiciu direct sau indirect datorat neaducerii la îndeplinire
a obligațiilor contractuale (neexecutare totală/executare parțială), precum și în cazul neasigurării
din culpa prestatorului, a realizării cantitative și calitative a lucrărilor, la nivelul prevăzut în
contract, proiect, caiet de sarcini, reglementări în vigoare, prestatorul se obligă la plata daunelorinterese contractuale egale cu 20% din valoarea contractului. Simplu fapt al neexecutării,
executării parțiale sau necorespunzătoare, dă drept achizitorului să solicite executarea clauzei
penale fără dovedirea existenței sau întinderii prejudiciului.
11.9. Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare față de documentația
tehnico-economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare sunt suportate de
proiectant/proiectantul coordonator de proiect și proiectanții pe specialități, persoane fizice sau
juridice, în solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificată a achizitorului în baza unui
raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat. Aceștia răspund și pentru
prejudiciile materiale, pierderi financiare efective sau beneficii nerealizate, directe sau indirecte,
actuale sau viitoare dar certe, produse ca urmare a unor neconformități, neconcordanțe, omisiuni,
erori apărute în activitatea specifică inclusiv în fazele de execuție a lucrărilor.
11.10. Aceste cheltuieli pot fi suportate din poliţa de asigurare prevazută la articolul 12,
în condiţiile prevăzute de contractul de asigurare încheiat de prestator cu societatea de asigurare.
Clauze specifice
12. Garanţia de buna execuţie a contractului
Nu se solicită.

Pagina 6 din 7
13. Asigurarea de răspundere civilă profesională.
13.1. Prestatorul va încheia, înainte de executarea serviciilor, o asigurare de răspundere
civilă profesională pentru prejudiciile cauzate Achizitorului urmare unor acte, fapte, săvârşite din
culpa sa în timpul şi/sau în legătură directă cu desfăşurarea activităţii profesionale. Asigurarea va
acoperi pierderile materiale suferite de prestator pentru plata prejudiciilor provocate achizitorului,
pentru o valoare cel puțin egală cu prețul contractului, cu TVA. Valabilitatea asigurarii va acoperi
inclusiv perioada de asistenţă tehnică pe durata executiei lucrărilor. Valabilitatea politei de
asigurare nu poate depasi 3 ani de la data semnării contractului de proiectare.
13.2. Prestatorul va prezenta Achizitorului în termen de 10 zile de la data înregistrării
prezentului contract, poliţa de asigurare.
14. Recepţie şi verificări
14.1. 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 .
14.2. Preluarea documentaţiei care face obiectul contractului de servicii se va face la
sediul Consiliului Judeţean Buzău în baza unui proces-verbal de predare-primire.
15. Începere, finalizare, întârzieri,
15.1. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data semnării
contractului.
15.2. (1) Serviciile prestate în baza contractului, trebuie finalizate în termenul convenit de
părţi.
(2) În cazul în care:
a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
b) 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.
15.3. 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.
16. Ajustarea preţului contractului
16.1. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele
declarate în propunerea financiară, anexă la contract şi nu vor fi actualizate.
16.2. Preţul contractului este ferm şi nu se actualizează pe toată durata contractului.
17. Amendamente
17.1. Părţile contractante au dreptul, în limita legii, ca pe durata îndeplinirii contractului,
de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor
circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi/sau care nu au putut fi
prevăzute la data încheierii contractului.
18. Subcontractanți
18.1 - Executantul are obligaţia, în cazul în care parţi din contract le subcontractează, de
a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat
contractul cu achizitorul.
18.2 - Prestatorul are obligaţia de a prezenta în termen de 20 zile de la încheierea
contractului lista subcontractanților şi partea din contract subcontractată.
18.3 - Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care
îndeplineşte contractul.
18.4 - Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi
îndeplineşte partea sa din contract.
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19. Cesiunea
19.1. Prestatorul poate cesiona total sau parțial creantele rezultate din prezentul contract,
cu notificarea prealabilă a achizitorului.
19.2. Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau
orice alte obligaţii asumate prin contract.
20. Forţa majoră
20.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
20.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
20.3. 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.
20.4. 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.
20.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a
prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.
21. Soluţionarea litigiilor
21.1. Achizitorul şi executantul 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.
21.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi
executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita
ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.
22. Comunicări
22.1. (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.
22.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, fax sau e-mail cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
23. Legea aplicabilă contractului
23.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Prezentul contract s-a încheiat astăzi .......................... în două exemplare originale, câte
unul pentru fiecare parte.
Achizitor,
P r e s e d i n t e,
PETRE-EMANOIL NEAGU

Direcţia Economică,
Director executiv
ec. CIOLAN LIVIU MIHAIL

V I Z A T,
Directia Juridică și Administratie Publică Locală,
Director executiv
OPREA MIRELA

Prestator,

