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                                                            Contract de servicii 

nr.  170 din data de  14 noiembrie 2016 

 

 

         1. Părţile contractante 

 

         Comuna Vetiș, cu sediul în localitatea Vetiș, nr. 437, jud. Satu Mare, telefon 

0261.820.702, fax: 0261.820.783, cod unic de înregistrare 3896577, cont trezorerie 

RO51TREZ24A705000200200X,  deschis la Trezoreria Satu Mare, reprezentată prin primar ing. 

Ilyes Iuliu, în calitate de achizitor, pe de o parte, 

şi  

 

Asociația Progress Art Satu Mare , cu sediul în Satu Mare, str. Decebal nr 4. Cam. 308 , 

județul Satu Mare, telefon/fax : oo4o 799939188. , cod fiscal  35066440,  cont bancar 

ROBTRLRONCRT0312526501 deschis la Banca Transilvania , reprezentată prin  Szabo Maria 

Laura, în calitate de prestator, pe de altă parte. 

 

       2. Definiţii  

       2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

       a)  contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 

       b) achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 

contract; 

       c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, 

pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

       d) servicii - activităţi a căror prestare face 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 - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, 

absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se 

datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea 

contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau 

orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea 

nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor 

de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea 

obligaţiilor uneia din părţi; 

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

 

     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. 
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      4. Obiectul şi preţul contractului 
      4.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile de Formare profesională  a angajaților, cu 

scopul creşterii competenţelor  de comunicare şi colaborare al personalului angajat 

Primăria Vetis, în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul 

contract. 

      4.2 - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea 

contractului de servicii  Formare profesională  a angajaților, cu scopul creşterii 

competenţelor  de comunicare şi colaborare al personalului angajat Primăria Vetis.                                              

      4.3 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, 

plătibil prestatorului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de ................... lei. 

 

     5. Durata contractului 

     5.1 – Durata prezentului contract este de 15 de zile, adică de la 15 noiembrie 2016 până la 30 

noiembrie 2016. 

 

     6. Documentele contractului 

    6.1 - Documentele contractului sunt : 

b) propunerea programului şi propunerea financiară; 

c) graficul de îndeplinire a contractului. 

 

     7. Obligaţiile principale ale prestatorului 

     7.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în 

perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate. 

     7.2 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate 

în propunerea tehnică, anexă la contract.  

     7.3 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare 

prezentat în propunerea tehnică. 

 

     8. Obligaţiile principale ale achizitorului 

     8.1 - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile 

prestate.  

     8.2  - Achizitorul se obligă să partricpie cu întreg personalul la serviciile prestate în cadrul 

programului, în termenul convenit. 

     8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termenul convenit de la 

emiterea facturii de către acesta.  

 

     9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

     9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile 

asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca 

penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului. 

     9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 15 zile de la expirarea 

perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o 

cotă procentuală din plata neefectuată. 

     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. 
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     10. Alte responsabilităţi ale prestatorului 

     10.1 - Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu 

profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu 

propunerea sa tehnică. 

     10.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu 

graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător de calificarea personalului folosit pe 

toată durata contractului. 

 

      11. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

      11.1 - (1) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, 

datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord: 

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi 

b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul 

contractului. 

       11.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora 

prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în 

termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 

        (2) În cazul în care:  

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau 

ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea 

contractului de către prestator, 

îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei 

faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un 

act adiţional.  

      11.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, 

acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea 

datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act 

adiţional. 

      11.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de 

execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita 

penalităţi prestatorului.  

 

     12. Ajustarea preţului contractului 

     12.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele 

declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 

 

      13. Forţa majoră 

      13.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

      13.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

       13.3 - 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. 

       13.4 - 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. 
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       13.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi 

încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 

       13.6 - 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 drept a prezentului 

contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 

 

       14. Soluţionarea litigiilor 

       14.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 

prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în 

legătură cu îndeplinirea contractului. 

 

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

  

      16. Comunicări 

      16.1 - (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. 

      16.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 

condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

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

 

Părţile au înteles să încheie azi 14 noiembrie 2016 prezentul contract în 2 (două) 

exemplare, câte unul pentru fiecare parte.  

 

 

 

 

  Achizitor,       Prestator, 

 

       Comuna Vetiş                                                                             Progress Art 

          

           Primar 

     ............................                                    Szabo Maria Laura 

 


