
CONTRACT DE PRESTARE DE SERVICII
Achizitor nr. ______ din data _________
Prestator nr.  ______ din data _________

     
Preambul
Prezentul contract se încheie în temeiul prevederilor art. 7, alin (5) din Legea nr. 98/2016, 
privind dreptul Autorităţii contractante de a achiziţiona direct  produse, servicii sau lucrări. 

Art. 1. Părţile contractante:

COMUNA LIVEZENI, cu sediul în localitatea Livezeni, str.Principală nr. 76, tel/fax 
0265/243.303, cod poştal 547365, cod fiscal 4619140 cont trezorerie RO87 TREZ 4762 4650 
271X XXXX, deschis la Trezoreria Tg. Mureş, reprezentat prin dl. Banyai Istvan – primar,

în calitate de achizitor, pe de o parte
şi

S.C. ______________________, cu sediul în ________ , str. ____________________ap. __ 
jud. ______  telefon ___________, fax ___________ , numărul de înmatriculare la Registrul 
Comerţului J....../...../2…....., CUI ______, cont nr. RO TREZ......................... deschis la 
Trezoreria Tg Mureș, reprezentată prin ........................, în calitate de prestator.

Art.2. Definiţii 
În prezentul contract, următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a.contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b.achizitor şi  prestator  - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract;
c.preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, 
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d.servicii - activităţi a căror prestare fac obiectul contractului; 
e.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 enunciativă. 
Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;    
f. zi - zi calendaristică; 
g.an - 365 de zile

Art. 3. Obiectul principal al contractului
3.1 Obiectul contractului îl reprezintă “Prestari servicii purtator de cuvant, Comuna 
Livezeni, Jud. Mures”

3.2 Prestatorul se obligă să presteze serviciul mai sus menţionat în conformitate cu oferta 
depusa in SEAP. 
3.3 Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile 
prestate.



Art.4. Preţul contractului
4.1. Prețul total convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil de către achizitor este de 
_______lei fără TVA la care se adaugă TVA in valoare de rezultând valoarea totală de 
_______incl. TVA. 

Art.5. Durata contractului
5.1. Durata prezentului contract este de 10 luni începând de la data semnării lui de către 

ambele părţi.

  Art.6. Documentele contractului
  7.1 - Documentele contractului sunt:

- Oferta si documentele ce insotesc oferta. 
- Anunt SEAP

  Art.7. Obligatiile prestatorului
  8.1. Prestatorul se obligă să presteze  serviciile la standardele şi/sau performanţele impuse, în 
conformitate  cu oferta, în termenul prevăzut la art.5.
  
Art. 8. Obligaţiile achizitorului
8.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului facilităţi şi/sau 
informaţii/documente/date pe care achizitorul le deţine şi pe care prestatorul le consideră 
necesare îndeplinirii contractului.
8.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul serviciilor către prestator în maximum 30 zile de 
la primirea facturii fiscale pe baza procesului verbal de predare - primire a proiectului tehnic 
verificat.

Art .9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor şi rezilierea contractului
9.1  În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate, 
atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă 
echivalentă cu dobânda legală penalizatoare calculată potrivit art.3, alin.2^1 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii 
băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar cu 
modificările şi completările ulterioare.
9.2  În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 30 de zile de la 
expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, 
pentru suma neachitată, dobânda legală penalizatoare calculată potrivit art.3, alin.2^1 din  
Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare 
pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în 
domeniul bancar cu modificările şi completările ulterioare.
9.3  Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în 
mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere 
rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese în condiţiile prevederilor art. 
1435-1436 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil rep. cu modificările şi completările 
ulterioare.
9.4  Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă 
adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia 
ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire 
pentru prestator. 
9.5  În toate cazurile, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.



10. Obligațiile prestatorului
10.1 - Să presteze serviciile prevăzute în prezentul contract așa cum au fost definite în caietul 
de sarcini, în termenul prevăzut în contract. 
10.2. - Să execute și să finalizeze lucrările de remediere cu atenția și promptitudinea cuvenite, 
în concordanță cu obligațiile asumate prin contract.  
10.3. Să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure forța de muncă necesară pentru 
îndeplinirea la termen a contractului. 
10.4. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța 
tuturor operațiunilor executate, precum și pentru procedeele de execuție utilizate cu 
respectarea prevederilor și a reglementărilor legale specifice. 
10.5. Prestatorul garantează că la data recepției serviciilor executate vor avea calitatea 
declarată de către acesta în contract, vor corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu 
vor fi afectate de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare 
conform condițiilor normale de folosire sau celor specificate în contract. 
10.6. Prestatorul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție,  
daunelor intereselor, costurilor, taxelor și cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din 
sau în legătură cu obligația prevazută la alin. 8.1. pentru care responsabilitatea revine 
prestatorului. 

11. Obligaţiile achizitorului
11.1. Să efectueze recepția serviciilor prestate.
11.2. Să plătească prestatorului prețul convenit în contract. 

Art.12. Amendamente
12.1  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.

Art.13. Forţa majoră
13.1  Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
13.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
    
Art.14. Soluţionarea litigiilor
14.1 Orice diferende apărute între Părţi cu privire la încheierea, executarea sau încetarea 
Contractului vor fi soluţionate, în principiu, pe cale amiabilă. În cazul în care părţile nu 
ajung la o înţelegere, părţile agreează ca fiind competentă instanţa de la sediul Achizitorului

Art.15. Limba care guvernează contractul
15.1  Limba care guvernează contractul este limba română.

Art.16. Comunicări
16.1  Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 
fie transmisă în scris.
16.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în 
momentul primirii.
16.3 Comunicările între părţi se pot face prin telefon, telegramă, telex, fax sau  e-mail, cu  
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

Art.17. Legea aplicabilă contractului
17.1  Contractul va fi interpretat conform legilor din România.



Părţile au înţeles să încheie astăzi, __________________, prezentul contract în 2 exemplare, 
un exemplar pentru prestator şi trei exemplare pentru achizitor.

Achizitor Prestator 
COMUNA LIVEZENI                  
Primar
Banyai Istvan,                                                                                   


