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NR. 9810 din 15.11.2016

CONTRACT DE SERVICII
nr. 9810 din 15.11.2016
1. Părţi contractante
Între
Autoritatea contractantă U.A.T. Babadag, cu sediul în jud. Tulcea,
loc.Babadag, str.Republicii nr.89, telefon 0240-561012, fax 0240-562939,
număr de înmatriculare 1/3863/1991, codul fiscal 4508533, cont (trezorerie,
bancă) RO06TREZ64524700220XXXXX,deschis la Trezoreria Babadag,
reprezentată prin Caraman Georgian, primar şi Lungu Gabriela, sef serviciu
financiar - contabil, în calitate de achizitor,
şi
2. S.C. Blue Line C&M Construct S.R.L., cu sediul in Jud. Tulcea, loc.
Babadag, str. Republicii nr.214
CUI RO 23456419, cont
RO19TREZ6455069XXX001002 ,deschis la Trezoreria Babadag reprezentata
de domnul Sandu Cristian , în calitate de prestator,
a intervenit prezentul contract.
3. Definiţii
3.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi
încheiat între o autoritate contractantă, în calitate de achizitor, şi un prestator de
servicii, în calitate de prestator;
b) achizitor şi prestator - părţile contractante, astfel cum sunt acestea
denumite 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 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 aferent serviciilor prestate conform contractului;
f) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea
prevăzute în Caietul de sarcini şi în propunerea tehnică;
g) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se
datorează greşelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul
încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv,
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie,

-2revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute
ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci
enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de
mai sus, care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului :
4.1. Prestatorul se obliga sa inchirieze 1 buldoexcavator si 1 autobasculanta
pentru derularea operatiunilor de deszapezire ( degajarea, impinsul,stransul
zapezii) in perioada convenita si in conformitate cu obligatiile asumate prin
prezentul contract.
4.2. Utilajul va interveni in functie de conditiile meteo la solicitarea
achizitorului.
5. Pretul contractului:
5.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de
catre achizitor pentru reperele mentionate mai sus este;
- tarif buldoexcavator – 148,8 lei / ora cu T.V.A.
- tarif autobasculanta – 124 lei / ora cu T.V.A.
care se va achita prin compensare cu cantitatea de motorina corespunzatoare la o
echivalenta cu pretul de pe piata din ziua livrarii.
6. Durata contractului:
6.1. Durata prezentului contract este de 4 luni , incepand de la data semnarii lui
de catre ambele parti.
7. Modalităţi de plată
7.1. - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator în termen de 30
zile de la emiterea facturii de către prestator.
7.2. - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 29 zile de la expirarea
perioadei prevăzute la clauza 8.1, acesta din urmă are dreptul de a sista prestarea
serviciilor sau de a diminua ritmul prestării şi de a beneficia de reactualizarea
sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce
achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai
scurt timp posibil.
8. Responsabilităţile prestatorului
8.1. - Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în
conformitate cu propunerea sa tehnică.
8.2. - Prestatorul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a
asigura resursele umane, materiale, instalaţiile, echipamentele sau altele
asemenea, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi pentru contract, în
măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se
poate deduce în mod rezonabil din contract.
8.3. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în
conformitate cu propunerea tehnica. Totodată este răspunzător atât de siguranţa

-3tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea
personalului folosit pe toată durata contractului.
9. Responsabilităţile achizitorului
9.1. - Achizitorul are obligatia de a verifica modul de prestare a serviciilor
pentru a stabili conformitatea lor .
9.2. – Achizitorul se obliga sa plateasca contravaloarea serviciilor efctuate catre
prestator, coform prevederilor contractuale.
10.. Rezilierea contractului
1.0.1 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una
dintre părţi dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii şi
de a pretinde plata de daune-interese.
10.2. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de
servicii, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi
prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor
contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară
interesului public.
10.3. - În cazul prevăzut la clauza 12.2 prestatorul are dreptul de a pretinde
numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data
denunţării unilaterale a contractului.
11. Cesiunea
11.1. - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale
asumate prin contract, fără să obţină în prealabil acordul scris al achizitorului.
11.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind
garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.
12. Forţa majoră
12.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
12.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor
asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
12.3. - 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.
12.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica
celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice
măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
12.5. - 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
pretinde celeilalte daune-interese.

-413. Soluţionarea litigiilor
13.1. - 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.
13.2. - Dacă după 15 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 instanţele
judecătoreşti din România.
Achizitor,
U.A.T.Babadag
PRIMAR

Prestator,
S.C. Blue Line C&MConstruct Com S.R.L.

Caraman Georgian
_________________

Sef Serviciu Financiar Contabil
Lungu Gabriela
__________________

Of.Juridic
Stan Laura
__________________
Intocmit
Ghinescu Ion

Sandu Cristian
___________________
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NR. 9813 din 15.11.2016

CONTRACT DE SERVICII
nr. 9813 din 15.11.2016
1. Părţi contractante
Între
Autoritatea contractantă U.A.T. Babadag, cu sediul în jud. Tulcea,
loc.Babadag, str.Republicii nr.89, telefon 0240-561012, fax 0240-562939,
număr de înmatriculare 1/3863/1991, codul fiscal 4508533, cont (trezorerie,
bancă) RO06TREZ64524700220XXXXX,deschis la Trezoreria Babadag,
reprezentată prin Caraman Georgian, primar şi Lungu Gabriela, sef serviciu
financiar - contabil, în calitate de achizitor,
şi
2. S.C. Parmac Com S.R.L., cu sediul in Jud. Tulcea, loc. Babadag, str.
Republicii nr.118, CUI 6686855, cont RO05TREZ6415069XXX0086813
,deschis la Trezoreria Babadag reprezentata de domnul Parmac Ionel , în
calitate de prestator,
a intervenit prezentul contract.
3. Definiţii
3.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi
încheiat între o autoritate contractantă, în calitate de achizitor, şi un prestator de
servicii, în calitate de prestator;
b) achizitor şi prestator - părţile contractante, astfel cum sunt acestea
denumite 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 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 aferent serviciilor prestate conform contractului;
f) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea
prevăzute în Caietul de sarcini şi în propunerea tehnică;
g) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se
datorează greşelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul
încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv,
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie,

-2revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute
ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci
enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de
mai sus, care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului :
4.1. Prestatorul se obliga sa inchirieze 1 buldoexcavator si 1 autocamion
pentru derularea operatiunilor de deszapezire ( degajarea, impinsul,stransul
zapezii) in perioada convenita si in conformitate cu obligatiile asumete prin
prezentul contract.
4.2. Utilajul va interveni in functie de conditiile meteo la solicitarea
achizitorului.
5. Pretul contractului:
5.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de
catre achizitor pentru reperele mentionate mai sus este;
- tarif buldoexcavator – 148,8 lei / ora cu T.V.A.
- tarif autocamion – 124 lei / ora cu T.V.A.
care se va achita prin compensare cu cantitatea de motorina corespunzatoare la o
echivalenta cu pretul de pe piata din ziua livrarii.
6. Durata contractului:
6.1. Durata prezentului contract este de 4 luni , incepand de la data semnarii lui
de catre ambele parti.
7. Modalităţi de plată
7.1. - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator în termen de 30
zile de la emiterea facturii de către prestator.
7.2. - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 29 zile de la expirarea
perioadei prevăzute la clauza 8.1, acesta din urmă are dreptul de a sista prestarea
serviciilor sau de a diminua ritmul prestării şi de a beneficia de reactualizarea
sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce
achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai
scurt timp posibil.
8. Responsabilităţile prestatorului
8.1. - Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în
conformitate cu propunerea sa tehnică.
8.2. - Prestatorul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a
asigura resursele umane, materiale, instalaţiile, echipamentele sau altele
asemenea, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi pentru contract, în
măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se
poate deduce în mod rezonabil din contract.
8.3. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în
conformitate cu propunerea tehnica. Totodată este răspunzător atât de siguranţa

-3tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea
personalului folosit pe toată durata contractului.
9. Responsabilităţile achizitorului
9.1. - Achizitorul are obligatia de a verifica modul de prestare a serviciilor
pentru a stabili conformitatea lor .
9.2. – Achizitorul se obliga sa plateasca contravaloarea serviciilor efctuate catre
prestator, coform prevederilor contractuale.
10.. Rezilierea contractului
1.0.1 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una
dintre părţi dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii şi
de a pretinde plata de daune-interese.
10.2. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de
servicii, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi
prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor
contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară
interesului public.
10.3. - În cazul prevăzut la clauza 12.2 prestatorul are dreptul de a pretinde
numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data
denunţării unilaterale a contractului.
11. Cesiunea
11.1. - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale
asumate prin contract, fără să obţină în prealabil acordul scris al achizitorului.
11.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind
garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.
12. Forţa majoră
12.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
12.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor
asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
12.3. - 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.
12.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica
celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice
măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
12.5. - 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
pretinde celeilalte daune-interese.

-413. Soluţionarea litigiilor
13.1. - 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.
13.2. - Dacă după 15 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 instanţele
judecătoreşti din România.
Achizitor,
U.A.T.Babadag
PRIMAR
Caraman Georgian
_________________

Sef Serviciu Financiar Contabil
Lungu Gabriela
__________________

Of.Juridic
Stan Laura
__________________
Intocmit
Ghinescu Ion

Prestator,
S.C. Parmac Com S.R.L.
Parmac Ionel
___________________
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NR. 9808 din 15.11.2016

CONTRACT DE SERVICII
nr. 9808 din 15.11.2016
1. Părţi contractante
Între
Autoritatea contractantă U.A.T. Babadag, cu sediul în jud. Tulcea,
loc.Babadag, str.Republicii nr.89, telefon 0240-561012, fax 0240-562939,
număr de înmatriculare 1/3863/1991, codul fiscal 4508533, cont (trezorerie,
bancă) RO06TREZ64524700220XXXXX,deschis la Trezoreria Babadag,
reprezentată prin Caraman Georgian, primar şi Lungu Gabriela, sef serviciu
financiar - contabil, în calitate de achizitor,
şi
2. S.C. P.G.H. Construct Com S.R.L., cu sediul in Jud. Tulcea, loc. Babadag,
str. M.Viteazu nr.29 CUI RO 13654562, cont RO19TREZ6455069XXX000129
,deschis la Trezoreria Babadag reprezentata de domnul Gheorghe Petrica , în
calitate de prestator,
a intervenit prezentul contract.
3. Definiţii
3.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi
încheiat între o autoritate contractantă, în calitate de achizitor, şi un prestator de
servicii, în calitate de prestator;
b) achizitor şi prestator - părţile contractante, astfel cum sunt acestea
denumite 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 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 aferent serviciilor prestate conform contractului;
f) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea
prevăzute în Caietul de sarcini şi în propunerea tehnică;
g) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se
datorează greşelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul
încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv,
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie,

-2revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute
ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci
enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de
mai sus, care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului :
4.1. Prestatorul se obliga sa inchirieze 1 buldoexcavator si 1 autocamion
pentru derularea operatiunilor de deszapezire ( degajarea, impinsul,stransul
zapezii) in perioada convenita si in conformitate cu obligatiile asumete prin
prezentul contract.
4.2. Utilajul va interveni in functie de conditiile meteo la solicitarea
achizitorului.
5. Pretul contractului:
5.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de
catre achizitor pentru reperele mentionate mai sus este;
- tarif buldoexcavator – 148,8 lei / ora cu T.V.A.
- tarif autocamion – 124 lei / ora cu T.V.A.
care se va achita prin compensare cu cantitatea de motorina corespunzatoare la o
echivalenta cu pretul de pe piata din ziua livrarii.
6. Durata contractului:
6.1. Durata prezentului contract este de 4 luni , incepand de la data semnarii lui
de catre ambele parti.
7. Modalităţi de plată
7.1. - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator în termen de 30
zile de la emiterea facturii de către prestator.
7.2. - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 29 zile de la expirarea
perioadei prevăzute la clauza 8.1, acesta din urmă are dreptul de a sista prestarea
serviciilor sau de a diminua ritmul prestării şi de a beneficia de reactualizarea
sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce
achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai
scurt timp posibil.
8. Responsabilităţile prestatorului
8.1. - Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în
conformitate cu propunerea sa tehnică.
8.2. - Prestatorul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a
asigura resursele umane, materiale, instalaţiile, echipamentele sau altele
asemenea, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi pentru contract, în
măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se
poate deduce în mod rezonabil din contract.
8.3. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în
conformitate cu propunerea tehnica. Totodată este răspunzător atât de siguranţa

-3tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea
personalului folosit pe toată durata contractului.
9. Responsabilităţile achizitorului
9.1. - Achizitorul are obligatia de a verifica modul de prestare a serviciilor
pentru a stabili conformitatea lor .
9.2. – Achizitorul se obliga sa plateasca contravaloarea serviciilor efctuate catre
prestator, coform prevederilor contractuale.
10.. Rezilierea contractului
1.0.1 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una
dintre părţi dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii şi
de a pretinde plata de daune-interese.
10.2. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de
servicii, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi
prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor
contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară
interesului public.
10.3. - În cazul prevăzut la clauza 12.2 prestatorul are dreptul de a pretinde
numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data
denunţării unilaterale a contractului.
11. Cesiunea
11.1. - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale
asumate prin contract, fără să obţină în prealabil acordul scris al achizitorului.
11.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind
garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.
12. Forţa majoră
12.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
12.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor
asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
12.3. - 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.
12.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica
celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice
măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
12.5. - 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
pretinde celeilalte daune-interese.

-413. Soluţionarea litigiilor
13.1. - 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.
13.2. - Dacă după 15 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 instanţele
judecătoreşti din România.
Achizitor,
U.A.T.Babadag
PRIMAR

Prestator,
S.C. P.G.H.Construct Com S.R.L.

Caraman Georgian

Gheorghe Petrica

_________________

___________________

Sef Serviciu Financiar Contabil
Lungu Gabriela
__________________

Of.Juridic
Stan Laura
__________________
Intocmit
Ghinescu Ion

ROMANIA
JUDETUL TULCEA

PRIMARIA ORASULUI BABADAG
ADRESA: STR. REPUBLICII NR.89
TEL.: 0240 561 012
FAX.: 0240 562 939

mail: contact@primaria-babadag.ro
www.primaria-babadag.ro/

NR. 9811 din 15.11.2016

CONTRACT DE SERVICII
nr. 9811 din 15.11.2016
1. Părţi contractante
Între
Autoritatea contractantă U.A.T. Babadag, cu sediul în jud. Tulcea,
loc.Babadag, str.Republicii nr.89, telefon 0240-561012, fax 0240-562939,
număr de înmatriculare 1/3863/1991, codul fiscal 4508533, cont (trezorerie,
bancă) RO06TREZ64524700220XXXXX,deschis la Trezoreria Babadag,
reprezentată prin Caraman Georgian, primar şi Lungu Gabriela, sef serviciu
financiar - contabil, în calitate de achizitor,
şi
2. S.C. Altcon Prest S.R.L., cu sediul in Jud. Tulcea, loc. Babadag,
str.Cerbului nr.5, CUI RO13950401, cont RO48TREZ64520350101XXXXX
,deschis la Trezoreria Babadag reprezentata de domnul Sorica Nicolae , în
calitate de prestator,
a intervenit prezentul contract.
3. Definiţii
3.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi
încheiat între o autoritate contractantă, în calitate de achizitor, şi un prestator de
servicii, în calitate de prestator;
b) achizitor şi prestator - părţile contractante, astfel cum sunt acestea
denumite 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 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 aferent serviciilor prestate conform contractului;
f) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea
prevăzute în Caietul de sarcini şi în propunerea tehnică;
g) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se
datorează greşelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul
încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv,
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie,

-2revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute
ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci
enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de
mai sus, care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului :
4.1. Prestatorul se obliga sa inchirieze 1 buldoexcavator si 1 autogreder pentru
derularea operatiunilor de deszapezire ( degajarea, impinsul,stransul zapezii) in
perioada convenita si in conformitate cu obligatiile asumete prin prezentul
contract.
4.2. Utilajul va interveni in functie de conditiile meteo la solicitarea
achizitorului.
5. Pretul contractului:
5.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de
catre achizitor pentru reperele mentionate mai sus este;
- tarif buldoexcavator – 148,8 lei / ora cu T.V.A.
- tarif autogreder – 173,6 lei / ora cu T.V.A.
care se va achita prin compensare cu cantitatea de motorina corespunzatoare la o
echivalenta cu pretul de pe piata din ziua livrarii.
6. Durata contractului:
6.1. Durata prezentului contract este de 4 luni , incepand de la data semnarii lui
de catre ambele parti.
7. Modalităţi de plată
7.1. - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator în termen de 30
zile de la emiterea facturii de către prestator.
7.2. - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 29 zile de la expirarea
perioadei prevăzute la clauza 8.1, acesta din urmă are dreptul de a sista prestarea
serviciilor sau de a diminua ritmul prestării şi de a beneficia de reactualizarea
sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce
achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai
scurt timp posibil.
8. Responsabilităţile prestatorului
8.1. - Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în
conformitate cu propunerea sa tehnică.
8.2. - Prestatorul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a
asigura resursele umane, materiale, instalaţiile, echipamentele sau altele
asemenea, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi pentru contract, în
măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se
poate deduce în mod rezonabil din contract.
8.3. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în
conformitate cu propunerea tehnica. Totodată este răspunzător atât de siguranţa

-3tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea
personalului folosit pe toată durata contractului.
9. Responsabilităţile achizitorului
9.1. - Achizitorul are obligatia de a verifica modul de prestare a serviciilor
pentru a stabili conformitatea lor .
9.2. – Achizitorul se obliga sa plateasca contravaloarea serviciilor efctuate catre
prestator, coform prevederilor contractuale.
10.. Rezilierea contractului
1.0.1 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una
dintre părţi dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii şi
de a pretinde plata de daune-interese.
10.2. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de
servicii, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi
prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor
contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară
interesului public.
10.3. - În cazul prevăzut la clauza 12.2 prestatorul are dreptul de a pretinde
numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data
denunţării unilaterale a contractului.
11. Cesiunea
11.1. - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale
asumate prin contract, fără să obţină în prealabil acordul scris al achizitorului.
11.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind
garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.
12. Forţa majoră
12.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
12.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor
asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
12.3. - 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.
12.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica
celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice
măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
12.5. - 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
pretinde celeilalte daune-interese.
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13. Soluţionarea litigiilor
13.1. - 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.
13.2. - Dacă după 15 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 instanţele
judecătoreşti din România.
Achizitor,
U.A.T.Babadag
PRIMAR

Prestator,
S.C.Altcon Prest S.R.L.

Caraman Georgian

Sorica Nicolae

_________________

Sef Serviciu Financiar Contabil
Lungu Gabriela
__________________

Of.Juridic
Stan Laura
__________________
Intocmit
Ghinescu Ion

___________________

ROMANIA
JUDETUL TULCEA

PRIMARIA ORASULUI BABADAG
ADRESA: STR. REPUBLICII NR.89
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FAX.: 0240 562 939
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NR. 9812 din 15.11.2016

CONTRACT DE SERVICII
nr. 9812 din 15.11.2016
1. Părţi contractante
Între
Autoritatea contractantă U.A.T. Babadag, cu sediul în jud. Tulcea,
loc.Babadag, str.Republicii nr.89, telefon 0240-561012, fax 0240-562939,
număr de înmatriculare 1/3863/1991, codul fiscal 4508533, cont (trezorerie,
bancă) RO06TREZ64524700220XXXXX,deschis la Trezoreria Babadag,
reprezentată prin Caraman Georgian, primar şi Lungu Gabriela, sef serviciu
financiar - contabil, în calitate de achizitor,
şi
2. S.C. Banateana S.R.L., cu sediul in Jud. Tulcea, loc. Babadag,
str.Ciucurovei nr.15, CUI RO9907163, cont RO29TREZ6455069XXX000240
,deschis la Trezoreria Babadag reprezentata de doamna Timis Maria , în
calitate de prestator,
a intervenit prezentul contract.
3. Definiţii
3.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi
încheiat între o autoritate contractantă, în calitate de achizitor, şi un prestator de
servicii, în calitate de prestator;
b) achizitor şi prestator - părţile contractante, astfel cum sunt acestea
denumite 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 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 aferent serviciilor prestate conform contractului;
f) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea
prevăzute în Caietul de sarcini şi în propunerea tehnică;
g) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se
datorează greşelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul
încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv,
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie,

-2revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute
ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci
enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de
mai sus, care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului :
4.1. Prestatorul se obliga sa inchirieze 1 buldoexcavator si 1 tractor pentru
derularea operatiunilor de deszapezire ( degajarea, impinsul,stransul zapezii) in
perioada convenita si in conformitate cu obligatiile asumete prin prezentul
contract.
4.2. Utilajul va interveni in functie de conditiile meteo la solicitarea
achizitorului.
5. Pretul contractului:
5.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de
catre achizitor pentru reperele mentionate mai sus este;
- tarif buldoexcavator – 148,8 lei / ora cu T.V.A.
- tarif tractor – 100 lei / ora cu T.V.A.
care se va achita prin compensare cu cantitatea de motorina corespunzatoare la o
echivalenta cu pretul de pe piata din ziua livrarii.
6. Durata contractului:
6.1. Durata prezentului contract este de 4 luni , incepand de la data semnarii lui
de catre ambele parti.
7. Modalităţi de plată
7.1. - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator în termen de 30
zile de la emiterea facturii de către prestator.
7.2. - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 29 zile de la expirarea
perioadei prevăzute la clauza 8.1, acesta din urmă are dreptul de a sista prestarea
serviciilor sau de a diminua ritmul prestării şi de a beneficia de reactualizarea
sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce
achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai
scurt timp posibil.
8. Responsabilităţile prestatorului
8.1. - Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în
conformitate cu propunerea sa tehnică.
8.2. - Prestatorul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a
asigura resursele umane, materiale, instalaţiile, echipamentele sau altele
asemenea, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi pentru contract, în
măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se
poate deduce în mod rezonabil din contract.
8.3. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în
conformitate cu propunerea tehnica. Totodată este răspunzător atât de siguranţa

-3tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea
personalului folosit pe toată durata contractului.
9. Responsabilităţile achizitorului
9.1. - Achizitorul are obligatia de a verifica modul de prestare a serviciilor
pentru a stabili conformitatea lor .
9.2. – Achizitorul se obliga sa plateasca contravaloarea serviciilor efctuate catre
prestator, coform prevederilor contractuale.
10.. Rezilierea contractului
1.0.1 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una
dintre părţi dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii şi
de a pretinde plata de daune-interese.
10.2. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de
servicii, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi
prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor
contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară
interesului public.
10.3. - În cazul prevăzut la clauza 12.2 prestatorul are dreptul de a pretinde
numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data
denunţării unilaterale a contractului.
11. Cesiunea
11.1. - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale
asumate prin contract, fără să obţină în prealabil acordul scris al achizitorului.
11.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind
garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.
12. Forţa majoră
12.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
12.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor
asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
12.3. - 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.
12.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica
celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice
măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
12.5. - 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
pretinde celeilalte daune-interese.

-413. Soluţionarea litigiilor
13.1. - 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.
13.2. - Dacă după 15 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 instanţele
judecătoreşti din România.
Achizitor,
U.A.T.Babadag
PRIMAR
Caraman Georgian
_________________

Sef Serviciu Financiar Contabil
Lungu Gabriela
__________________

Of.Juridic
Stan Laura
__________________
Intocmit
Ghinescu Ion

Prestator,
S.C. Banateana S.R.L.
Timis Maria
___________________

ROMANIA
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NR. 9809 din 15.11.2016

CONTRACT DE SERVICII
nr. 9809 din 15.11.2016
1. Părţi contractante
Între
Autoritatea contractantă U.A.T. Babadag, cu sediul în jud. Tulcea,
loc.Babadag, str.Republicii nr.89, telefon 0240-561012, fax 0240-562939,
număr de înmatriculare 1/3863/1991, codul fiscal 4508533, cont (trezorerie,
bancă) RO06TREZ64524700220XXXXX,deschis la Trezoreria Babadag,
reprezentată prin Caraman Georgian, primar şi Lungu Gabriela, sef serviciu
financiar - contabil, în calitate de achizitor,
şi
2. S.C. General Instal Com S.R.L., cu sediul in Jud. Tulcea, loc. Babadag,
str.M.Viteazu nr.29, CUI RO16300497, cont O35TREZ6455069XXX000326
,deschis la Trezoreria Babadag reprezentata de domnul Gheorghe Paul , în
calitate de prestator,
a intervenit prezentul contract.
3. Definiţii
3.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi
încheiat între o autoritate contractantă, în calitate de achizitor, şi un prestator de
servicii, în calitate de prestator;
b) achizitor şi prestator - părţile contractante, astfel cum sunt acestea
denumite 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 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 aferent serviciilor prestate conform contractului;
f) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea
prevăzute în Caietul de sarcini şi în propunerea tehnică;
g) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se
datorează greşelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul
încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv,
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie,

-2revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute
ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci
enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de
mai sus, care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului :
4.1. Prestatorul se obliga sa inchirieze 1 buldoexcavator pentru derularea
operatiunilor de deszapezire ( degajarea, impinsul,stransul zapezii) in perioada
convenita si in conformitate cu obligatiile asumete prin prezentul contract.
4.2. Utilajul va interveni in functie de conditiile meteo la solicitarea
achizitorului.
5. Pretul contractului:
5.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de
catre achizitor pentru reperele mentionate mai sus este;
- tarif buldoexcavator – 148,8 lei / ora cu T.V.A.
care se va achita prin compensare cu cantitatea de motorina corespunzatoare la o
echivalenta cu pretul de pe piata din ziua livrarii.
6. Durata contractului:
6.1. Durata prezentului contract este de 4 luni , incepand de la data semnarii lui
de catre ambele parti.
7. Modalităţi de plată
7.1. - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator în termen de 30
zile de la emiterea facturii de către prestator.
7.2. - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 29 zile de la expirarea
perioadei prevăzute la clauza 8.1, acesta din urmă are dreptul de a sista prestarea
serviciilor sau de a diminua ritmul prestării şi de a beneficia de reactualizarea
sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce
achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai
scurt timp posibil.
8. Responsabilităţile prestatorului
8.1. - Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în
conformitate cu propunerea sa tehnică.
8.2. - Prestatorul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a
asigura resursele umane, materiale, instalaţiile, echipamentele sau altele
asemenea, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi pentru contract, în
măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se
poate deduce în mod rezonabil din contract.
8.3. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în
conformitate cu propunerea tehnica. Totodată este răspunzător atât de siguranţa
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personalului folosit pe toată durata contractului.
9. Responsabilităţile achizitorului
9.1. - Achizitorul are obligatia de a verifica modul de prestare a serviciilor
pentru a stabili conformitatea lor .
9.2. – Achizitorul se obliga sa plateasca contravaloarea serviciilor efctuate catre
prestator, coform prevederilor contractuale.
10.. Rezilierea contractului
1.0.1 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una
dintre părţi dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii şi
de a pretinde plata de daune-interese.
10.2. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de
servicii, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi
prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor
contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară
interesului public.
10.3. - În cazul prevăzut la clauza 12.2 prestatorul are dreptul de a pretinde
numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data
denunţării unilaterale a contractului.
11. Cesiunea
11.1. - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale
asumate prin contract, fără să obţină în prealabil acordul scris al achizitorului.
11.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind
garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.
12. Forţa majoră
12.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
12.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor
asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
12.3. - 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.
12.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica
celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice
măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
12.5. - 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
pretinde celeilalte daune-interese.
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13.1. - 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.
13.2. - Dacă după 15 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 instanţele
judecătoreşti din România.
Achizitor,
U.A.T.Babadag
PRIMAR

Prestator,
S.C. General Instal Com S.R.L.

Caraman Georgian

Gheorghe Paul

_________________

Sef Serviciu Financiar Contabil
Lungu Gabriela
__________________

Of.Juridic
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__________________
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