
Operator economic                FORMULARUL 1 

    .......................... 

      (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 

privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016 

 

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea 

operatorului economic) în calitate de ofertant in cadrul achizitiei directe de 

………………………… de către …………………………………………………,  declar pe 

propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub 

sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 

din Legea 98/2016, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe 

judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni: 

   a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 

privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat; 

   b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 

din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu 

modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 

statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

   c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -

185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat; 

   d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind 

prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 

dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic 

a fost condamnat; 

   e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi 

sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere 

a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, 

prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 

dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic 

a fost condamnat; 

   f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 

286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 

legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 



   g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 

Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 

De asemenea, declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si a 

sanctiunilor faptei de fals in acte publice, ca niciun membru al organului de administrare, 

deconducere sau de supraveghere al societatii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de 

control in cadrul acesteia nu face obiectul excluderii asa cum este acesta definit la art. 164, alin 

910 din Legea 98/2016. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Data completării 

Operator economic,................................. (semnătură autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPERATOR ECONOMIC 

  ____________________       FORMULARUL 2 

           (denumirea/numele 

 

DECLARAŢIE 

privind neincadrarea in art. 165 din Legea 98/2016 

 

                  Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,  

                                                (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate 

faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 165 din Legea nr. 

98/2016 privind achizitiile publice, respectiv că nu am încălcat obligaţiile privind plata 

impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat. 

 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

            Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ . 

                                                        (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 

           Data completării ...................... 

 

 

Operator economic, 

_________________ 

(semnatura autorizată) 

 

NOTA:  Declaratia va fi insotita de: Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante,in original 

sau copie legalizata cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general 

consolidate (buget local si buget de stat) la momentul ofertarii.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Operator economic                         FORMULARUL 3 

    …....................... 

      (denumirea/numele)  

 

 

DECLARAŢIE 

privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016 

  

 

Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant 

împuternicit al ..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului 

economic) în calitate de ofertant in cadrul achizitiei directe de ………………………… de către 

…………………………………………………, declar pe proprie răspundere că în ultimii 3 ani:  

a) nu mi-am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016; 

b) nu mă aflu în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 

activității;  

c) nu am comis o abatere profesională gravă care să îmi pună în discuție integritatea; 

d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în 

cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 

e) nu mă aflu în vreo situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în 

cauză; 

f) nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire sau participarea mea la pregătirea 

procedurii nu a condus la o distorsionare a concurenței; 

g) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-mi reveneau în cadrul unui 

contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de 

concesiune încheiate anterior, nu au existat încălcări care au dus la încetarea anticipată a 

respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile; 

h) nu m-am făcut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea 

autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii 

criteriilor de calificare și selecție, am prezentat informațiile solicitate, sunt în măsură să prezint 

documentele justificative solicitate; 

i) nu am încercat să influențez în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să 

obțin informații confidențiale, nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o 

influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura 

de atribuire, selectarea sau atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru către 

operatorul economic pe care-l reprezint.  

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 



Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Data completării 

Operator economic,................................. (semnătură autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Operator economic                         FORMULARUL 4 

    …....................... 

      (denumirea/numele)  

 

DECLARAŢIE 

privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 

 

 

Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant 

împuternicit al ..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului 

economic) în calitate de ofertant in cadrul achizitiei directe de ………………………… de către 

…………………………………………………, cunoscand prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 

98/2016 privind achizitiile publice si componenta listei cu persoanele ce detin functii de decizie 

in autoritatea contractanta cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de 

atrbuire, declar pe proprie răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura si sub sancţiunile 

aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situaţii potenţial generatoare de conflict de 

interese sau in orice situatii care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 

59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016.  

Persoanele din cadrul Autorităţii contractante ( Primaria Comunei Salcioara) si 

Consiliului Judetean Dambovita, cu funcţie de decizie referitoare la organizarea, derularea şi 

finalizarea prezentei proceduri de atribuire: Parvu Valentin – primar, Petre Nicolae – viceprimar, 

Paraschiva Elena – secretar, Dragne Stefania Rodica – contabil, Ion Veronica  – contabil, 

Niculae Georgiana – consilier achizitii publice, Maria florentina – th. Urbanism, Stoian Musteata 

Maria – consilier Directia achiziti publice CJD, Iulian Musat – referent Directia Urbanism si 

Amenajarea Teritoriului CJD 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Data completării 

Operator economic,................................. (semnătură autorizată) 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        FORMULARUL 5 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA                                                            SC ............................... SRL 

Nr…………………/…………………….                                                                 Nr . ................/................... .          

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ......................... 

Nr…………………/…………………….. 

 
CONTRACT DE SERVICII 

 

 În temeiul Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, a Hotărârii nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din 

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, a Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru combatarea întârzierii în 

executarea obligaţiilor de plată, a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi încheiate 

între aceştia şi autorităţi contractante, republicată, cu modificările ulterioare, a Legii nr.287/2009 privind Codul 

Civil, republicată, cu modificările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de servicii, între: 

 

1. Părţile contractului 

A) Judeţul Dâmboviţa prin CONSILIUL JUDEŢEAN DAMBOVIŢA cu sediul în municipiul Târgovişte, Piaţa 

Tricolorului nr.l, cod poştal 130060, telefon 0245.207600, fax 0245.212230, cod fiscal  RO 4280205, cont trezoreria 

Târgovişte RO67TREZ24A705000710130X, reprezentată prin jr.dr. Alexandru Oprea - Preşedinte, în calitate de 

achizitor, pe de o parte, în asociere cu 

 COMUNA ...................... prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ......................... cu sediul în comuna 

....................., sat ..................................., nr ........, judeţul Dâmboviţa, telefon/fax ......................., cod fiscal .............., 

cont deschis la trezoreria ......................................................, reprezentat prin ..................................... - primar în 

calitate de achizitor, pe de o parte, 

B) S.C. ...................................... S.R.L. cu sediul în municipiul .............................., str. ......................, 

......................., Telefon/Fax ............................., Codul de înregistrare Fiscală : ........................, cont deschis la 

Trezoreria .........................., nr. ..............................................., reprezentată prin ..................................................., 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. 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 aferent serviciilor 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 extreme de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

h. act adiţional: document ce modifica termenii şi condiţiile contractului de presări servicii. 



i. conflict de interese înseamnă orice eveniment influenţând capacitatea prestatorului de a exprima o opinie 

profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor 

achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau 

în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezentei ale prestatorului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile 

oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi acţionând sub autoritatea şi controlul prestatorului. 

j. garanţia de bună execuţie suma de bani care se constituie de către contractant în scopul asigurării Achizitorului 

de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. 

k. despăgubire generală : suma, neprevăzută expres în contractul" de servicii, care este acordată de către instanţa 

de judecată sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă părţii prejudiciate în urma încălcării 

contractului de prestări servicii de către cealaltă parte. 

1. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de prestări servicii ca fiind plătibilă de către una din 

părţile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din contract; 

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 în mod 

diferit. 

3.3 - Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract. 

 

4. Obiectul principal al contractului 

- Prestatorul se obligă să presteze servicii de actualizare a Planului Urbanistic General pentru comuna ......................,  

județul Damboviţa, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

4.1. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul de ............................. lei exclusiv TVA, pentru prestarea 

serviciilor de: Actualizare Plan Urbanistic General, Regulament Local de Urbanism, Studiu topografic, Studiu 

istoric, Studiu Hidro-Geotehnic, Studiu peisagistic, ................................................,  conform caietului de sarcini și 

ofertă. 

 

5. Preţul contractului 

5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, este de 

............................ lei, exclusiv T.V.A. 

5.2 - Facturile vor fi emise către Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi către Consiliul Local al comunei ........................ 

conform cotelor de plată stabilite în contractul de asociere: 50% Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi 50% Consiliul 

Local al comunei ...................................... . 

5.3 - Valoarea totală a investiţiei este de ................................... lei exclusiv TVA, din care contribuţia Consiliului 

Judeţean Dâmboviţa este de ..................................... lei, exclusiv TVA. Contribuţia Consiliului Local al comunei 

........................ este de ................................ lei, exclusiv TVA. 

5.4. Decontarea serviciilor din prezentul contract se va realiza astfel: 

 Etapa I - Studii (Studiu topografic, Studiu istoric, Studiu Hidro-Geotehnic, Studiu peisagistic) – 50% din 

valoarea totală  a contractului după semnarea procesului verbal de recepție a  documentațiilor – studii. 

Documentațiile vor fi înaintate către beneficiar cu proces verbal de predare – primire. 

 Etapa a II-a - Actualizare Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism aferent – 20% din 
valoarea totală a contractului după semnarea procesului verbal de recepție a  documentațiilor PUG și RLU și 

obținerea avizului structurii de specialitate a arhitectului șef din cadrul Consiliului Județean Dâmbovița. 

Documentațiile vor fi înaintate către beneficiar cu proces verbal de predare – primire.  

 Etapa a III-a – 30% din valoarea totală a contractului după prezentarea arhitectului șef a tuturor avizelor 

legale  solicitate prin certificatul de urbanism emis în scopul actualizării PUG și RLU. Avizele vor fi înaintate către 

arhitectul șef al județului cu proces verbal de predare – primire. Semnarea procesului verbal va confirma 

actualizarea PUG cu cerințele avizatorilor. 

5.5. - Valoarea contractului nu include taxele de avizare, in conformitate cu facturile emise de avizatori in acest 

scop. Contravaloarea taxelor de avizare va fi asigurată prin grija Consiliului Local ........................ . 



 

6. Durata contractului 

6.1.  Durata contractului  începe la data semnării acestuia și durează până la aprobarea Planului urbanistic general și 

a Regulamentului local de urbanism aferent prin hotărâre a consiliului local ........................... . 

7.Executarea contractului 

7.1. - Executarea contractului este de 6 luni începand de la data constituirii garantiei de buna executie, dar nu mai 

tarziu de 10 zile de la data semnarii contractului de catre ambele parti. 

7.2. - Perioada elaborării documentațiilor aferente etapelor I și II este de maxim 5 luni de la data semnării 

contractului de servicii. 

7.3. – Perioada derulării etapei a III-a este de 1 lună de la data obținerii ultimului aviz solicitat prin certificatul de 
urbanism (avizul M.D.R.A.P.) 

7.2. - Perioada necesara obtinerii avizelor si/sau acordurilor organismelor centrale, precum si a organizarii 

dezbaterilor publice, suspenda executarea contractului, acestea nefiind incluse in cele 6 luni.  

7.3 – Suspendarea executarii contractului se face prin notificarea ambilor achizitori de către prestator și începe după 

decontarea etapelor I și II. Reluarea executării contractului se face în maxim 9 luni de la suspendarea acestuia prin 

notificarea ambilor achizitori de către prestator.  

7.4. Prestatorul împreună cu consiliul local ......................  vor face toate demersurile necesare pentru obținerea 

avizelor legale solicitate prin certificatul de urbanism pe perioada suspendării contractului de maxim 9 luni. 

8. Documentele contractului 

8.1. - Documentele contractului sunt: 

a. oferta de preţ înregistrată cu nr. .......................; 

b. garanţia de bună execuţie; 

c. Graficul de timp – Anexa 1; 

8.2. - în cazul unor neconcordanţe între documentele contractului, achizitorul are dreptul de a decide varianta 

aplicabilă. 

 

9. Obligaţiile principale ale prestatorului 

9.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prevăzute conform ofertei, anexă 

la prezentul contract. 

9.2. - Prestatorul are obligația de a preda documentația elaborată în 2 exempare pe hartie și digital (pdf, jpg, dwg, 

shp, gis), câte un exemplar pentru fiecare membru al asocierii, cu excepția documentațiilor de P.U.G. în vederea 

obținerii avizelor și/sau acordurilor care se vor supune prevederilor Art 9.3.. 

9.3. - Avizele și/sau acordurilor se vor preda doar Consiliului Local ................., elaboratorul P.U.G. fiind 

responsabil cu înaintarea documentațiilor necesare obținerii avizelor și/sau acordurilor si ridicarea acestora de la 

avizatori. Consiliul Local ...................... este responsabil cu achitarea taxelor de avizare (Avizele se emit în numele 

beneficiarului final al serviciilor - Consiliului Local ....................). Sustinerea in comisiile avizatoare se va face de 

catre elaboratorul P.U.G.. 

9.3. - Documentațiile necesare obţinerii avizelor și/sau acordurilor sunt compuse din P.U.G. sau extrase din acesta în 

funcție de cerințele fiecărui avizator în parte și nu conțin eventualele studii suplimentare solicitate de avizatori 

(Raport de Mediu, Studiu Pedologic, Documentatie Apele Române, OCPI etc.). Studiile suplimentare nu fac parte 

din oferta de preț. 

9.4. - (l) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea 

cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu oferta. 

(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 prezentul contract sau se poate deduce în mod 

rezonabil din contract. 



9.6. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu oferta, anexă la prezentul 

contract. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de 

calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 

9.7. - Prestatorul va considera toate documentele şi informaţiile care îi sunt puse la dispoziţie referitoare la prezentul 

contract drept private şi confidenţiale după caz, nu va publica sau divulga niciun element al prezentului contract fără 

acordul scris, prealabil, al achizitorului. Dacă există divergenţe cu privire la necesitatea publicării sau divulgării în 

scopul executării prezentului contract, decizia finală va aparţine achizitorului. 

9.8. - Prestatorul se va abţine de la orice declaraţie publică privind derularea contractului fără aprobarea prealabilă a 

achizitorului şi de la a se angaja în orice altă activitate care intră în conflict cu obligaţiile sale faţă de achizitor 

conform prezentului contract. 

9.9. - Prestatorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor în vigoare în România şi se va asigura 

că şi personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonaţii acestuia şi salariaţii din teritoriu 

vor respecta şi se vor supune de asemenea aceloraşi legi şi reglementări. Prestatorul va despăgubi achizitorul în 

cazul oricăror pretenţii şi acţiuni în justiţie rezultate din orice încălcări ale prevederilor în vigoare de către Prestator, 

personalul său, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonaţii acestuia, precum şi salariaţii 

din teritoriu. 

9.10. - Dacă Prestatorul este o asociere alcătuită din două sau mai multe persoane, toate aceste persoane vor fi ţinute 

solidar de îndeplinirea obligaţiilor din Contract. Persoana desemnată de asociere să acţioneze în numele sau în 

cadrul Contractului va avea autoritatea de a reprezenta şi angaja contractual asocierea. 

9.11. - Orice modificare a componenţei asocierii, fără acordul prealabil scris al Achizitorului va fi considerată o 

încălcare a prezentului Contract. 

 

10. Conflictul de Interese 

10.1. - Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea compromite 

executarea obiectivă şi imparţială a Contractului. Conflictele de interese pot apărea în mod special ca rezultat al 

intereselor economice, afinităţilor politice ori de naţionalitate, legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte 

legături ori interese comune.Orice conflict de interese apărut în timpul executării Contractului trebuie notificat în 

scris Achizitorului, în termen de 3 zile lucrătoare de la apariţia acestuia. 

10.2. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi poate solicita măsuri 

suplimentare dacă este necesar. Prestatorul se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv 

conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află într-o situaţie care ar putea genera un conflict de interese. Prestatorul 

va înlocui, în 3 zile lucrătoare şi fără vreo compensaţie din partea Achizitorului, orice membru al personalului său 

salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, care se regăseşte într-o astfel de situaţie. 

10.3. - Prestatorul trebuie să evite orice contact care ar putea să-i compromită independenţa ori pe cea a personalului 

său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu. în cazul în care Prestatorul nu-şi menţine 

independenţa, Achizitorul, fără afectarea dreptului acesteia de a obţine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca 

urmare a situaţiei de conflict de interese, va putea decide încetarea de plin drept şi cu efect imediat a Contractului, în 

condiţiile prevăzute la art.14 din prezentul Contract. 

 

11. Despăgubiri 

11.1. - Prestatorul va despăgubi, proteja şi apăra pe cheltuiala sa Achizitorul, pe agenţii şi salariaţii acestuia, pentru şi 

împotriva tuturor acţiunilor în justiţie, revendicărilor, pierderilor şi pagubelor rezultate din orice acţiune ori 

omisiune a Prestatorului şi/sau a subcontractanţilor săi, personalului salariat ori contractat de acesta, inclusiv 

conducerea, în executarea Serviciilor, inclusiv împotriva oricărei încălcări a prevederilor legale sau a drepturilor 

terţilor, privind brevetele, mărcile comerciale ori alte forme de proprietate intelectuală precum dreptul de autor. 

11.2. - Prestatorul se obligă să plătească daune-interese, cheltuieli, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, în 

situaţia neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligaţiilor din prezentul Contract, cu excepţia situaţiei în 

care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

11.3. - Pe cheltuiala sa, Prestatorul va despăgubi, proteja şi apăra Achizitorul, agenţii şi salariaţii acesteia, pentru şi 

împotriva tuturor acţiunilor în justiţie, reclamaţiilor, pierderilor şi pagubelor rezultate din executarea Contractului de 

servicii de către Prestator, în condiţiile în care: 



a) Prestatorul este notificat de către Achizitor despre asemenea acţiuni, revendicări, pierderi sau pagube, după ce 

Achizitorul a luat cunoştinţă despre acestea; 

b) Răspunderea Prestatorului se va limita la acţiuni, plângeri, pierderi ori pagube produse în mod direct ca urmare a 

neexecutării obligaţiilor în baza contractului de servicii şi nu va include răspunderea ca urmarea a unor fapte 

imprevizibile, consecinţe indirecte ale unei asemenea neexecutări. 

11.4. - Prevederile paragrafului 11.3, se vor aplica în măsura în care sunt compatibile cu legea aplicabilă 

Contractului de servicii. Cu toate acestea, limitarea responsabilităţii conform paragrafului 11.3, nu se va aplica în 

cazuri de culpă gravă sau neîndeplinirea intenţionată a obligaţiilor. 

11.5. - Prestatorul nu va răspunde pentru orice acţiuni, plângeri, pierderi şi pagube ocazionate de: 

a) omisiunea Achizitorului de a  lua act de orice recomandare sau neluarea în considerare a oricărui act, decizie sau 

recomandare din partea Prestatorului; 

b) solicitarea achizitorului de a implementa o decizie ori recomandare cu care prestatorul nu este de acord sau cu 

privire la care îşi exprimă serioase rezerve; 

c) executarea necorespunzătoare a instrucţiunilor prestatorului de către agenţi, salariaţi ori consultanţi independenţi 

ai achizitorului, cu condiţia ca o asemenea executare necorespunzătoare să nu fie rezultatul indicaţiilor exprese ale 

Achizitorului, caz în care prevederile subparagrafului a) se vor aplica. 

 

12. Drepturi de proprietate intelectuală 

12.1. - Orice rapoarte şi date precum hărţi, diagrame, schiţe, instrucţiuni, planuri, statistici, calcule, baze de date, 

software şi înregistrări justificative ori materiale achiziţionate, compilate ori elaborate de către Prestator sau de către 

personalul său salariat ori contractat în executarea Contractului de Servicii vor deveni proprietatea exclusivă a 

Achizitorului, dacă nu se prevede altfel. După încetarea Contractului de Servicii, Prestatorul va remite toate aceste 

documente şi date Achizitorului. Prestatorul nu va păstra copii ale acestor documente ori date şi nu le va utiliza în 

scopuri care nu au legătură cu Contractul de Servicii fără acordul scris prealabil al Achizitorului. 

12.2. - Prestatorul nu va publica articole referitoare la Serviciile care fac obiectul prezentului contract şi nu va face 

referire la aceste servicii în cursul executării altor servicii pentru terţi şi nu va divulga nicio informaţie furnizată de 

Achizitor, fără acordul scris prealabil al acesteia. 

12.3. - Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori 

industrială, dobândite în executarea Contractului de Servicii vor fi proprietatea exclusivă a Achizitorului, care le va 

putea utiliza, publica, cesiona ori transfera aşa cum va considera de cuviinţă, fără limitare geografică ori de altă 

natură, cu excepţia situaţiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială. 

 

13. Obligaţiile principale ale achizitorului 

13.1. - Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate conform art.16. 

13.2. - Achizitorul se obligă să plătescă preţul către prestator în condiţiile prevăzute la art.5 din prezentul contract. 

13.3. - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a 

cerut în ofertă şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului. 

13.4. - Achizitorul va pune la dispoziţia Prestatorului cu promptitudine orice informaţii şi/sau documente pe care le 

deţine şi care pot fi relevante pentru realizarea contractului. Aceste documente vor fi returnate Achizitorului la 

sfârşitul perioadei de execuţie a contractului. 

 

14. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 

 

 

14.1. - In cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu-şi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract, 

achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca majorări de întârziere, dobânda legală penalizatoare ce 

se stabileşte la nivelul ratei dobânzii de referinţă plus 8 puncte procentuale, începând cu ziua imediat următoare 

termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. 

14.2. - în cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei prevăzute la 

pct. 19.1., are obligaţia de a plăti ca penalităţi o sumă echivalentă care se stabileşte la nivelul ratei dobânzii de 



referinţă plus 8 puncte procentuale din preţul contractului, începând cu ziua imediat următoare termenului de 

scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. 

Autoritatea contractantă nu va plăti majorări de întârziere dacă face dovada că nu i s-au asigurat fondurile de la 

bugetul de stat, necesare îndeplinirii obligaţiilor contractuale. 

14.3 - 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. 

14.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa 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 furnizor. în acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai 

plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

14.5 - Fără a aduce atingere prevederilor art. 14.1 şi 14.2 , dacă prestatorul, din culpa sa nu îşi îndeplineşte 

obligaţiile contractuale la termenele stabilite, Achizitorul poate pretinde plata contravalorii în lei la data plăţii a 

sumei de 40 de euro, reprezentând daune interese suplimentare minimale. Obligaţia de plată a sumei reprezentând 

daunele interese suplimentare minimale este scadentă de la data la care curge dobânda penalizatoare conform art. 

12.1. din prezentul contract, iar suma este suplimentară cheltuielilor aferente unei eventuale proceduri de executare 

silită. 

 

15. Garanţia de bună execuţie 

15.1. - Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de ……. lei 

reprezentând 5% din preţul contractului fără TVA. Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie prin 

reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. în acest caz Prestatorul are obligaţia de a deschide un 

cont în termen de 5 zile calendaristice de la data semnării contractului de către ambele părţi, la unitatea Trezoreriei 

Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestui cont de disponibil distinct la dispoziţia 

autorităţii contractante. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu 

trebuie sa fie mai mică de 0,5% din preţul contractului fără TVA, respectiv……. lei. Pe parcursul îndeplinirii 

contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont de disponibil prin reţineri succesive din 

sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de buna execuţie în 

documentaţia de achiziţie a respectivelor servicii. Autoritatea contractantă va înştiinţa Prestatorul despre 

vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe 

numele contractantului pot fi dispuse plăţi atât de către contractant, cu avizul scris al autorităţii contractante care se 

prezintă unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a autorităţii 

contractante în favoarea căreia este constituită garanţia de bună execuţie. Contul astfel deschis este purtător de 

dobândă în favoarea contractantului. 

15.2. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, 

dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul 

contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica 

acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. 

15.3. - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către 

prestator a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei. 

 

16. Recepţie şi verificări 

 16.1.- Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu 
prevederile din prezentul contract și ale legislației în vigoare. După predarea documentației cu proces verbal de 

predare–primire comisia de recepție organizează  conform prevederilor legale întocmirea procesului verbal de 

recepție la terminarea lucrărilor a documentației în care se va consemna dacă au fost îndeplinite condițiile 

contractuale. După aprobarea documentației PUG prin Hotărâre a Consiliului Local, se va încheia procesul verbal de 

recepție finală, moment la care prestatorul poate solicita în scris, eliberarea în totalitate a garanției de bună execuție.  

16.2.- Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de 

a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop. 

 

17. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 



17.1. - Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data prevăzută la clauza 7.1 din prezentul contract. 

17.2. - Serviciile prestate în baza contractului, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se 

calculează de la data începerii prestării serviciilor. 

 

18. Ajustarea preţului contractului 

18.1. - Preţul contractului este ferm, nu se ajustează. 

 

19. Modalităţi de plată 

19.1. - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator în termen de maxim 30 zile de la emiterea facturii, 

după recepţionarea serviciilor prestate şi în conformitate cu art. 5.4. din prezentul contract. 

 

20. Amendamente 

20.1. - 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 interesele comerciale 

legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 

 

21.  Încetarea contractului 

Prezentul contract poate înceta în următoarele circumstanţe: 

a) prin acordul Părţilor; 

b) la finalizarea serviciilorlor contractate şi plata de către achizitor a tuturor sumelor datorate executantului 

pentru serviciile executate în baza contractului; 

Suplimentar faţă de cauzele de încetare definite mai sus, achizitorul poate rezilia contractul cu efecte 

depline (de jure) după acordarea unui preaviz de 30 zile executantului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără 

intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se la 

acestea: 

a) executantul nu execută contractul în conformitate cu obligaţiile asumate; 

b) executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispoziţiile emise de către achizitor sau de către 

reprezentantul său autorizat; 

c) executantul cesionează contractul sau subcontractează fără a avea acordul scris al achizitorului; 

d) executantul face obiectul unei proceduri de insolvenţă, dizolvare, administrare judiciară sau sub controlul 

altei autorităţi, a încheiat o înţelegere cu creditorii privind plata datoriilor, şi-a suspendat activitatea, sau se află într-

o situaţie asemănătoare rezultând dintr-o procedură similară reglementată de legislaţia sau reglementările la nivel 

naţional; 

e) executantul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre 

judecătorească definitivă; 

f) executantul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe care 

Achizitorul îl poate justifica; 

împotriva executantului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, 

corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor; 

h) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea contractului; 

i) executantul nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează garanţia sau 

asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele. 

 

22. Subcontractanţi 

22.1 - 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. 

 

23. Cesiunea 

23.1. - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile asumate prin prezentul contract. 



 

24. Forţa majoră 

24.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

24.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe 

toată perioada în care aceasta acţionează. 

24.3  - 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. 

24.4 - 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. 

24.5 - 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 părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să 

poată pretindă celeilalte daune-interese. 

 

25. Soluţionarea litigiilor 

25.1 - Achizitorul şi prestatorul 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. 

25.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să 

rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către 

instanţa judecătorească competentă de la sediul achizitorului. 

 

26. Limba care guvernează contractul 

26.1. - Limba care guvernează contractul, este limba română. 

27. Comunicări 

27.1. -   (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. 

27.2. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în 

scris a primirii comunicării.  

28. Legea aplicabilă contractului 

28.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în 3 (trei) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 
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