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ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 

CENTRUL BUGETAR DE ADMINISTRARE CREŞE 
Str. Mehedinţi nr.15, 400672, Cluj-Napoca, tel. 0264-458320 fax. 0364-116667 

www.creseclujnapoca.ro 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

CONTRACT DE SERVICII 

Nr.23 /31.03.2020 

 

 

În temeiul Legii 98/2016 si HG 395/2016 privind achizitiile publice, s-a încheiat prezentul 

contract de furnizare produse, între: 

1.Părţi contractante: 

Centrul Bugetar de Administrare Crese Cluj-Napoca, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, 

str.Mehedinti nr :15, telefon/fax0364116666, cod fiscal19343123, cont trezorerie 

RO72TREZ24A681100200130X;email:centrulbugetarcrese@primariaclujnapoca.ro,reprezentată 

prin Director Duma Mihaela, în calitate de achizitor, pe de o parte  

şi 

SC VERBAU ROMANIA SRL, cu sediul in  Cluj-Napoca, str. Maramuresului  nr.46,ap.5, judet 

Cluj,  telefon/fax 0264-436981, e-mail: e.somogyi@verbau .ro, număr de înmatriculare la Registrul 

Comertului J12/2862/2006., cod fiscal RO 18972907, cont RO98BTRL01301202U01021XX 

deschis la Banca Transilvania, reprezentată prin Somogyi Alexandru-Ede-Administrator, in calitate 

de prestator, pe de altă parte 

2. Obiectul principal al contractului   
2.1Obiectul contractului il reprezinta -Servicii de analiza (Servicii de analiza si actualizare 

indicatori economico-financiari,actualizarea valorilor devizului general pentru lucrarile ramase de 

executat) -pentru obiectivul de investiţii  ,,AMENAJAREA SPATII ADMINISTRATIVE IN 

POD EXISTENT,REGIM FINAL DE INALTIME S+P+E+M-Str. Albini nr.91-93 Cluj-Napoca, 

în perioada convenită.  

 

3. Preţul contractului 

3.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Prestatorului de către Achizitor este de 

10.000  lei, la care se adaugă TVA . 

 

4. Durata contractului 

4.1. Durata prezentului contract este de la data de 01.04.2020 data semnarii acestuia până la data 

predarii devizului general actualizat si a indicatorilor tehnico-economici aferenti acestora (F2;F3) 

dar nu mai mult de 60 de zile calendaristice. 

 

5. Executarea contractului  
5.1. Executarea contractului începe la data semnării lui de ambele părţi.  

5.2. Contractul încetează să producă efecte la data încheierii procesului verbal de predare –primire a  

documentatiei tehnico-economice care fac obiectul -,,Serviciilor de analiza si actualizare indicatori 

economico-financiari,actualizarea valorilor devizului general pentru lucrarile ramase de 

executat” 
 

6. Documentele contractului 

6.1. Documentele contractului (parte integrantă a acestuia) sunt: 

         a) oferta; 

         b) acte adiţionale, dacă există; 
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7.  Obligatiile principale ale prestatorului 
7.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în 

perioada/perioadele convenite în conformitate cu serviciile oferite oferta si cu obligaţiile asumate 

prin prezentul contract. 

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

ofertă. 

7.3. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), şi 

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu exceptia situaţiei 

în care o astfel de încalcare rezultă din respectarea dispozitiilor date de către achizitor. 

7.4. Drepturi de proprietate intelectuală. 

Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra documentaţiei care face obiectul prezentului 

contract se transmit beneficiarului odată cu predarea documentaţiei. 

7.5.Caracterul confidenţial al contractului 

(1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 

    a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor 

persoane implicate în îndeplinirea contractului. 

    b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a 

contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. 

(2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va 

face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii 

contractului. 

(3) Părţile contractante vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii 

referitoare la contract dacă: 

    a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte 

contractantă; sau 

    b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante 

pentru asemenea dezvăluire; sau 

    c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 

 

8.  Obligaţiile principale ale achizitorului 

8.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau 

informaţii/documente/date pe care acesta le cere sau pe care le consideră necesare îndeplinirii 

contractului. 

8.2. Achizitorul se obligă să plătească către prestator preţul convenit în prezentul contract pentru 

serviciile prestate în termenele prevăzute la clauza 12.  

 

9.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor şi rezilierea contractului 

Sancţiuni şi penalităţi pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate, atunci 

achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea serviciilor rămase, 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 
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contractului şi de a pretinde plata de daune-interese în condiţiile prevederilor art. 1535-1536 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. 

 

9.6. Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile de analiza de fără a modifica preţul contractului. 

9.7. Nerespectarea obligaţiilor de la pct.9.6  atrage după sine refuzul justificat al Achizitorului de a 

plăti preţul stabilit în contract. 

 

10. Recepţie şi verificări  

10.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor de analiza  

10.2. 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. 

10.3. În cazul existenţei unor obiecţii din partea Achizitorului, acestea vor fi comunicate în scris 

Prestatorului în termen de 5 zile de la prezentarea documentatiei. 

10.4. Prestatorul se va conforma cerinţelor exprimate de Achizitor în termen de cel mult 3 zile de la 

notificare. 

 

11. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

11.1. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la termenul comunicat de către 

Achizitor în Ordinul de începere a contractului de servicii. 

11.2. Serviciile prestate în baza contractului, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen 

care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.  

11.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului,  nu respectă graficul de execuţie, prestatorul are 

obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului modificarea datei/perioadelor de 

prestare asumate prin contract se face cu acordul parţilor, 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. Documente şi modalităţi de plată 

12.1. Suma aferentă serviciilor prestate conform pct. 3.1. se va achita în termen de maxim 30 de 

zile de la primirea facturii fiscale având ca documente justificative Procesul  Verbal de predare- 

primire. 

 

13. Ajustarea preţului contractului 

13.1. Preţul contractului este ferm şi nu se actualizează.   

 

14. Amendamente  

14.1. 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. 

 

 

15. Forţa majoră 

15.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

15.2.Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toata perioada în care aceasta acţionează. 
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15.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia. 

15.4. Partea contractanta care invoca 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 

limitarii consecinţelor. 

15.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, 

fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

 

 

16. Soluţionarea litigiilor 

16.1. Achizitorul şi  prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice 

neînţelegere  care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 

16.2. Dacă, după 15 de zile, achizitorul şi prestatorul nu reusesc să rezolve în mod amiabil  fiecare 

poate solicita  să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.  

 

17. Limba care guvernează contractul 
17.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 

17.2. Rapoartele şi alte documente solicitate se vor redacta în limba română. 

 

18. Comunicări 

18.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 

fie transmisă în scris şi înregistrată atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 

18.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a 

primirii comunicării. 

 

19. Legea aplicabilă contractului 
Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Prezentul contract, împreună cu anexele sale, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice înţelegere 

verbală dintre acestea, anterior şi ulterior încheierii lui. 

Părţile au convenit să încheie prezentul contract azi 01.04.2020 , la sediul autorităţii contractante, în 

trei  exemplare, doua  pentru Achizitor şi unul pentru Prestator.     

 

 Achizitor,                                                                              Prestator, 

        

Centrul Bugetar de Administrare Crese,                             S.C. VERBAU ROMANIA S.R.L 
  

Director                                                                                                         Administrator. 

Duma Mihaela                                                                                        Somogyi Alexandru- Ede                                                                         

 

Viza CFP 

Cont.Sef. 

 Elena Ganj  

 

Sef.Serv 

Frent Alexandru 

 

Viza Consilier Juridic 

Bora Ioan 

 

Responsabil achizitii, 

Sima Olimpiu 


