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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  
www.creseclujnapoca.ro 

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

 

 

 

 

Contract de prestări servicii 

nr. 52 data  01.09.2020              

 

 

 

 

1. Părţile contractante 

 

CENTRUL BUGETAR DE ADMINISTARE CREȘE având sediul în Cluj-Napoca, str.Mehedinți, 

nr.15, telefon 0264458320, fax 0364116667, email centrulbugetarcrese@primariaclujnapoca.ro, cod 

fiscal 19343123, având contul RO35TREZ2165069XXX028670, deschis la Trezoreria Cluj, 

reprezentată legal de d-na DUMA MIHAELA,  având funcția de director, în calitate de Beneficiar, pe 

de o parte 

şi  

SIMION V. OCTAVIAN intreprindere individuală , str.Eroilor, nr. 37B , loc. Sighetul Marmației, jud. 

Maramureș telefon 0752251203, email tavisimi@gmail.com, CUI 27788726, CIF f24/1886/2010, cont                                      

RO62BTRLRONCRT0241099801, deschis la Banca Transilvania, reprezentată de  SIMION V. 

OCTAVIAN, în calitate de Prestator, pe de altă parte, 

Au convenit încheierea prezentului contract de prestări servicii. 

 

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

a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale; 

b. beneficiar și prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către beneficiar, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

d. servicii - servicii aferente prezentului contract pentru achiziția de decoruri pentru pereți și a altor 

materiale pentru procesul educațional; 

e. 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; 

f. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

 

3. Interpretare 
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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. 

 

Clauze obligatorii 

 

4. Obiectul contractului 

 4.1.- Obiectul contractului reprezintă –Servicii de decorare spații interioare și producție de sisteme 

afișaj pentru creșa Martinel 2, cuprinse în  ANEXA 1 a prezentului caiet de sarcini. 

 

5. Preţul și modalitate de plată 

5.1. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului,  plătibil prestatorului de către beneficiar , este 

de 17881 lei  (conform oferta financiară) și cuprinde toate costurile ocazionate de prestarea serviciilor 

( costul de proiectare, producție, montaj, transport, manipulare și materiale). 

5.2. – Plata se va efectua în termen de  30 zile de la data emiterii facturii. 

 

6. Durata contractului 

6.1. – Durata prezentului contract este de la data semnării lui şi pȃnă la data îndeplinirii obligaţiilor 

contractuale reciproce. 

  

7. Documentele contractului 

a) caiet de sarcini; 

b)oferta financiară; 

b) anexe . 

 

8. Obligaţiile părților 
8.1.- Prestatorul  se obligă să presteze în folosul beneficiarului următorul serviciu: 

 - servicii de decor a spațiilor de interior și sisteme de afișaj din cadrul creșei Martinel,str. Theodor 

Capidan nr.17 ( conform caiet de sarcini -  ANEXA 1 ); 

-  asigură furnizarea elementelor de decor  

- montarea elementele de decor și sistemele de afișaj în  locațiile stabilite de beneficiar; 

- furnizarea și montarea tuturor elementelor suspendate sau lipite în termen de 20 de zile de la data 

semnării contractului. 

- asigurarea mentenanței tuturor elementelor de decor și afișaj pe o perioadă de 2 ani. 

- pe durata garanției de 24 luni, prestatorul are obligația de a interveni în caz de urgență în maxim 24 

ore de la anunțarea unei defecțiuni; 

8.2. - Beneficiarul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului 

de prestări servicii conform oferta financiară . 

8.3. -  Beneficiarul se obligă  să achite contravaloarea prestației la termenul stabilit în contract. 

8.4. – Beneficiarul se obligă să asigure accesul în incinta locației în vederea bunei desfășurari a 

derulării contractului. 

 

9. Răspunderea contractuală 

9.1 – Prestatorul se obligă să răspundă material pentru pagubele produse din vina sa (pentru 

neexecutarea, executarea defectuoasă sau executarea parțială a obligațiilor sale) beneficiarului, în 

timpul executării serviciilor. 
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9.2 -  Partea care nu își îndeplinește obligațiile contractuale în termenele și modalitățile arătate în 

prezentul contract, este datoare către cealaltă parte la suportarea  de penalități de 5%/zi de întârziere 

calculate din valoarea contractului. 

 

10. Forţa majoră 
10.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

10.2 - Forţa majoră exonerează de răspundere părţile în cazul neexecutării parțiale sau totale a 

obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. Prin forța 

majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut 

după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate. 

10.3 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, în scris, 

în maxim 5 (cinci) zile de la apariție, iar dovada forței majore se va comunica în maxim 15 

(cincisprezece) zile de la apariție. 

10.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea 

cauzei acesteia în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare. 

10.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 3 (trei) 

luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, 

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

 

11. Soluţionarea litigiilor 

11.1 - Prestatorul şi beneficiarul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, orice 

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

11.2 - Dacă, prestatorul şi beneficiarul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, 

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

 

12. Limba care guvernează contractul 

12.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

13. Comunicări 
13.1 - (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. 

13.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în 

scris a primirii comunicării. 

 

14. Încetarea prezentului contract 
14.1 –   La ȋmplinirea termenului pentru care a fost încheiat. 

14.2 – Prin denunţarea unilaterală de către beneficiar, fără nicio notificare prealabilă adresată 

prestatorului, în cazul în care acestuia i se retrage autorizaţia de funcţionare, intră în procedura de 

reorganizare judiciară sau este declarat în stare de faliment. În acest caz, prestatorul are dreptul de a 

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

unilaterale a contractului. 

14.3 – Prin denunţare unilaterală, cu o notificare prealabilă adresată prestatorului, în cazul în care 

acesta nu îşi îndeplineşte la timp şi în bune condiţii oricare dintre obligaţiile ce-i revin. 

14.4 – Prin denunţare unilaterală de către beneficiar ȋn cazul apariţiei unor circumstanţe care nu au 

putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi cu condiţia ca acesta să notifice prestatorul. 

14.5 – Prin acordul scris al părţilor. 

14.6 – În orice alte cazuri prevăzute de lege. 
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15. Legea aplicabilă contractului 

15.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

Părţile au înţeles să încheie azi ..................... prezentul contract în 3 (trei) exemplare, câte unul 

pentru fiecare parte, producându-și efectele de la data semnării lui.  

       

    

Beneficiar,  Prestator, 

Centrul Bugetar de Administrare Creșe  

 

Director -  DUMA MIHAELA 

SIMION V. OCTAVIAN 

  

Vizat CFP – GÂNJ ELENA 

 

 

 

Șef serv.achiziții – FRENȚ ALEXANDRU 

 

 

 

Vizat Consilier juridic – BORA IOAN 

 

 

 

Redactat – CHIȘ  IULIANA 

 

 

 


