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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  PRESTĂRI  SERVICII 

 Nr. 3 din 25.02.2020 

                                                  

    

 

 Incheiat astazi intre : 

 

I. PARTILE CONTRACTANTE 

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

nr :15, telefon/fax0364116666, cod fiscal 19343123, cont trezorerie RO72TREZ24A681100200130X, 

reprezentată prin Director Duma Mihaela  , în calitate de beneficiar, pe de o parte  

si  

S.C. TEOTEXTIL SERV SRL,cu sediul in Loc. Cluj-Napoca , Str. Piersicului nr.20,numar de inregistrare la 

ORCCluj J12/2107/02.05.2017, CUI37486407;cont RO20TREZ2165069XXX037088 deschis la Trezoreria 

Cluj, reprezentata legal prin RUS CRUCITA  in calitate de administrator, in calitate prestator pe de alta 

parte. 

   

II.OBIECTUL SI DURATA  CONTRACTULUI 
2.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile de spalare a automobilelor si serviciilor similare pentru       

autovehiculele  beneficiarului : CJ-01-CBC ;CJ-83-CBC ;CJ-19-CBC in perioada de valabilitate a 

contractului si in conformitate cu obligatiile asumate in prezentul contract.    

Aceste operatiuni  se vor efectua la spalatoria de pe Str. Oasului nr.45 punct de lucru detinut de catre SC 

TEOTEXTIL SRL cu titlu de inchiriere.  

Frecventa cu care vor fi prestate  serviciile catre prestator va fi urmatoarea :-ABONAMENT lunar - 4 spalari  

complete (exterior, interior, dezinfectie si igienizare ) care va include toate costurile prestatorului  directe si 

indirecte legate de executarea comenzii. 

2.2  Contractul este valabil de la 02.03.2020 pina la data de 31.12.2020, cu posibilitate de prelungire pina la 

aprobarea bugetului pe anul 2021 dar nu mai mult de 4 luni de la data expirarii duratei initiale de indeplinire a 

acestuia 

 

III. VALOAREA CONTRACTULUI SI MODALITATEA DE   PLATA 

3.1-Valoarea contractului este data de suma serviciilor prestate prevazute in abonamentul lunar consemnate in 

- fisa de lucrari executate la client (Anexa1 la contract)-confirmate de catre beneficiar 

3.2 Beneficiarul se obliga sa plateasca pretul serviciilor de catre prestator in termen de 30 de zile de la data 

primirii facturii emise de catre acesta . 

3.3 La factura se va atasa  - fisa de lucrari executate la client (Anexa 1 la contract)- cu semnaturile 

angajatilor beneficiarului  care au solicitat prestarea serviciilor. In ultima zi din luna prestatorul va comunica 

fisa cu serviciile prestate  

3.4 Pretul convenit pentru seviciile de spalare exterior,interior,dezinfectie si igienizare a autoutilitarelor este 

de 50  lei /autoutilitara +TVA 
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IV.OBLIGAŢIILE  PĂRŢILOR 

 Obligaţiile prestatorului : 
4.1.Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si promptitudinea 

cuvenite angajamentului asumat prin contract la fiecare prezentare a autovehiculelor la sediul spalatoriei S.C 

TEOTEXTIL SERV S.R.L 

4.2.Prestatorul se obliga sa asigure servicii de calitate la tarifele de spalare din oferta financiara- anexa la 

contract.Totodata este raspunzator atit de siguranta tuturor operatiunilor  si metodelor de prestare utilizate,cit 

si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului. 

Prestatorul va fi informat de cazurile in care autovehiculele mentionate la CAP.II art.2.1  au fost facute 

reparatii la caroserie sau spatiu de transport alimente(vopsitorie,tinichigerie),in caz contrar executantul nu va 

fi raspunzator de defectiunile si deteriorarile aparute in urma procesului de igienizare si dezinfectie asupra 

acestor parti de care nu a fost informat    In situatia in care in urma procesului de igienizare si dezinfectie vor 

aparea defectiuni sau deteriorari la autovehiculele mentionate in CAP.II art.2.1  se va angrena raspunderea 

civila contractuala pentru daunele produse si veti datora despagubiri in sensul ca toate lucrarile ce vor fi 

efectuate pentru remedierea situatiei ce a declansat raspunderea civila ,vor fi suportate financiar de catre 

societatea d-voastra. 

        Obligaţiile beneficiarului : 

4.3.Beneficiarul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate ,la 

termenele stabilite  

4.4 Delegatul.Beneficiarului (conducatorul auto) se obliga  la finalul procesului de igienizare si dezinfectie  sa 

verifice starea exterioara a autovehiculului iar prin semnarea fisei de lucrari  isi asuma responsabilitatea ca 

autovehiculul este in buna  stare si operatiunile consemnate in fisa de lucrari au fost efectuate.  

4.5.Beneficiarul se obliga sa  asigure prestatorului  exclusivitatea serviciilor de spalare si serviciilor similare a 

autovehiculelor pe toata perioada contractuala. 

 

V.INCETAREA CONTRACTULUI    

5.1. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul părţii 

lezate de a cere rezilierea contractului de prestari servicii şi de a pretinde plata de daune - interese. 

5.2. - Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de prestari 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. De asemenea achizitorul are dreptul de a rezilia unilateral contractul fara obligatia de a 

acorda preaviz in cazul in care prestatorul  nu respecta termenele şi condiţiile de calitate privind execuţia 

serviciilor . 

5.3.- Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită 

până la data denunţării unilaterale a contractului. 

5.4. - Rezilierea contractului, la cererea prestatorului, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a acestuia, 

se poate face numai daca cererea de reziliere este facuta in scris cu cel putin 30 de zile inainte de data 

solicitata pentru reziliere.  

5.5. – Beneficiarul 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 Prestator. În acest caz, Prestatorul are dreptul de a 

pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale 

a contractului. 

 

VI.LITIGII 

6.1 - Beneficiarul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, orice 

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

6.2 - Dacă, după 15 zile beneficiarul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă 

contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze către instanţele judecătoreşti din România.  
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VII-COMUNICARI 

7.1 - Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în 

scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 

7.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii 

comunicării. 

Anexele cu oferta de pret si fisa clientului sint parti integrante ale contractului de prestari servicii. 

Prezentul contract s-a incheiat in 3 exemplare originale , din care un exemplar pentru beneficiar si un 

exemplar pentru prestator. 

 

 

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE : 

 

              BENEFICIAR,                                                                          PRESTATOR, 

Centrul Bugetar de Administrare Crese  Cluj                                SC  TEOTEXTIL SERV SRL. 

 

Director,                                                                                              Administrator, 

Duma Mihaela                                                                                     Rus Crucita                                                                  

 

Viza CFP  

Contabil Sef, 

Ganj Elena  

 

Sef Serv.Adm-Tehnic, 

Frent Alexandru 

 

Consilier juridic, 

Bora Ioan 

      

 Responsabil achizitie, 

 Sima Olimpiu                     


