
1 
 

D. CONDITII DE CONTRACTARE 
 
 

CONTRACT DE SERVICII 
nr. _____ din _________ 

 
 
 
Preambul 
Prezentul contract se încheie în temeiul prevederilor art. 20 din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului 
României nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 
completările ulterioare şi în baza Raportului procedurii de licitaŃie deschisă pentru atribuirea 
contractului de servicii Elaborare Plan urbanistic zonal pentru obiectivul de investiŃii  Amenajare 
zona Gării , înregistrat sub nr. _______ /____________.   
 
 
 Art. 1. Păr Ńile contractante: 
 

Autoritatea contractantă:  
MUNICIPIUL BISTRI łA, cu sediul în municipiul BistriŃa, P-Ńa Centrală nr. 6, telefon/fax 0263 
237323, cod postal 420040, cod unic de înregistrare 4347569, cont nr. 
RO95TREZ10124510220xxxxx deschis la Trezoreria municipiului BistriŃa, reprezentată prin 
PRIMAR ing. Ovidiu Teodor CREłU, în calitate de achizitor, 
 

şi 
 

_________________________________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ___,   jud. 
_____________, cod poştal _________, telefon ________, fax ________, numărul de înmatriculare 
la Registrul ComerŃului __________, CUI RO _______, cont nr. ________________ deschis la 
___________________ reprezentată prin _________________, în calitate de prestator. 
 
 
2. DefiniŃii  
2.1. În prezentul contract, următorii termeni vor fi interpretaŃi astfel: 
a. contract - reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale.  
b. achizitor şi  prestator  - părŃile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c. preŃul contractului - preŃul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaŃiilor asumate prin contract; 
d. servicii - activităŃi a căror prestare fac obiect al contractului;  
e. produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in 
anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferent 
serviciilor prestate conform contractului; 
f. forŃa majoră -  un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau 
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila 
executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, 
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei 
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora 
un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem 
de costisitoare executarea obligaŃiilor uneia din părŃi; 
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g. studiu de fezabilitate/d.a.l.i. - documentaŃia tehnico-economică prin care se stabilesc principalii 
indicatori aferenŃi obiectivului de investiŃii pe baza necesităŃii şi oportunităŃii realizării acestuia şi 
care cuprinde soluŃiile funcŃionale, tehnologice, constructive şi economice ce urmează a fi supuse 
aprobării; 
h. caietul de sarcini / tema de proiectare - descrierea obiectivă a produselor, serviciilor sau 
lucrărilor necesare autorităŃii contractante. Contine în mod obligatoriu specificaŃii tehnice. 
i. proiect tehnic - documentaŃia - piese scrise şi desenate - care cuprinde soluŃiile tehnice şi 
economice de realizare a obiectivului de investiŃii şi pe baza căreia se execută lucrările autorizate; 
j. detalii de execuŃie  - documentaŃia care stă la baza executării lucrării şi cuprinde toate elementele 
de detaliu necesare executantului; 
k. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
 
3. Interpretare 
3.1. In prezentul contract, cu exceptia 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 principal al contractului   
4.1. Prestatorul se obligă să elaboreze Plan urbanistic zonal pentru obiectivul de investiŃii  
Amenajare zona Gării, cu următoarele activităŃi:  

a) efectuare studiu geotehnic; 
b) efectuare studiu topografic; 
c) elaborare documentaŃie pentru obŃinerea avizelor şi acordurilor solicitate prin   

certificatul de urbanism, inclusiv obŃinerea acestora; sumele necesare obŃinerii acestora 
vor fi suportate de autoritatea contractantă; 

d) elaborare plan urbanistic zonal; 
e) elaborare studiu de fezabilitate pentru realizarea autogării şi a spaŃiilor de parcare 

suspendate. 
4.2. Planul Urbanistic Zonal va avea conŃinutul cadru prevăzut de Ordinul 176/N/2000 al MLPAT 
şi va fi întocmit cu respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism. 
 
 
5. PreŃul contractului 
5.1. PreŃul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Prestatorului de către Achizitor 
conform graficului de plăŃi, este de __________ lei total, din care ___________ lei fără TVA, adică 
________ EURO la care se adaugă T.V.A. ___________ lei, defalcat astfel: 

1) ridicări topo:    =   ________ lei, la care se adaugă TVA   _______ lei 
2) studiu geotehnic:   =   ________ lei, la care se adaugă TVA   _______ lei  
3) elaborare documentaŃie:  =   ________ lei, la care se adaugă TVA   _______ lei  
4) studiul prevăzut la pct. 4.1.e):  =   ________ lei, la care se adaugă TVA   _______ lei  
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6. Durata contractului 
6.1. Prestatorul are obligaŃia elaborării documentaŃiei prevăzute la pct. 4.1. în termen de 60 zile de 
la primirea ordinului de începere a contractului. 
 
 
7. Executarea contractului  
7.1. Executarea contractului începe după constituirea garanŃiei de bună execuŃie şi emiterea 
ordinului de începere a prestărilor de servicii. Prezentul contract încetează să producă efecte după 
aprobarea documentaŃiei în Consiliul local. 
 
 
8. Documentele contractului 
8.1. Documentele contractului (parte integrantă a acestuia) sunt: 
         a) propunerea tehnică şi propunerea financiară; 
         b) graficul de prestare; 
         c) tema de proiectare;       
         d) acte adiŃionale, dacă există; 
         e) scrisoarea de garanŃie bancară pentru bună execuŃie (dacă este cazul);  
 
 
9.  Obligatiile principale ale prestatorului 
9.1. Standarde 
Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi / sau performanŃele prezentate în tema de 
proiectare şi propunerea tehnică, anexe la contract. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în 
conformitate cu graficul de prestare prezentat în propunerea tehnică. 
9.2. Drepturi de proprietate intelectuală 
Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra documentaŃiei care face obiectul prezentului 
contract se transmit beneficiarului odată cu predarea documentaŃiei. 
Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaŃii şi acŃiuni în justiŃie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, 
materialele, instalaŃiile sau utilajele folosite pentru/sau în legatură cu produsele 
achiziŃionate, şi 

ii)  daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu exceptia situaŃiei 
în care o astfel de încalcare rezultă din respectarea caietului de sarcini/temei de 
proiectare întocmit(a) de către achizitor. 

9.3. Caracterul confidenŃial al contractului 
(1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părŃi: 
    a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terŃe părŃi, în afara acelor 
persoane implicate în îndeplinirea contractului; 
    b) de a utiliza informaŃiile şi documentele obŃinute sau la care are acces în perioada de derulare a 
contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaŃiile contractuale. 
(2) Dezvăluirea oricărei informaŃii faŃă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va 
face confidenŃial şi se va extinde numai asupra acelor informaŃii necesare în vederea îndeplinirii 
contractului. 
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(3) PărŃile contractante vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea de informaŃii referitoare 
la contract dacă: 
    a) informaŃia era cunoscută părŃii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte 
contractantă; sau 
    b) informaŃia a fost dezvăluită după ce a fost obŃinut acordul scris al celeilalte părŃi contractante 
pentru asemenea dezvăluire; sau 
    c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaŃia. 
 
 
10.  ObligaŃiile principale ale achizitorului 
10.1. Achizitorul se obligă să recepŃioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate în termenul 
convenit. 
10.2. Achizitorul se obligă să plătească preŃul către prestator în termenele prevăzute la clauza 17.  
 
 
11.  SancŃiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaŃiilor şi rezilierea contractului 
11.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeste să-şi execute obligaŃiile asumate 
prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preŃul contractului, ca penalităŃi, o sumă 
echivalentă cu 0,15% pe zi de întârziere din valoarea contractului rămas de executat.   

11.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea 
perioadei prevăzute la clauza 17.2 şi 17.3, acesta are obligaŃia de a plăti, ca penalităŃi, o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată: 0,15 % / zi întârziere. 

11.3. Nerespectarea obligaŃiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părŃi dă dreptul 
părŃii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii şi de a pretinde plată de daune-interese. 

11.4. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunŃa unilateral contractul de servicii, în cel mult 10 de 
zile de la apariŃia unor circumstanŃe 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 înteresului public. 
11.5. În cazul prevăzut la clauza 11.4. Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunŃării unilaterale a 
contractului. 
 11.6. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenŃia unei instanŃe 
judecătoreşti în cazul în care una dintre părŃi: 

- este declarată în stare de incapacitate de plăŃi sau a fost declanşată procedura de lichidare 
sau îşi încetează activitatea; 

- cesionează drepturile şi obligaŃiile sale prevăzute în prezentul contract fără acordul celeilalte 
părŃi; 

- primeşte o notificare (argumentată prin motive întemeiate) prin care i se aduce la cunoştinŃă 
faptul că nu şi-a executat sau îşi execută în mod necorespunzător obligaŃiile care îi revin. 

 11.7. În cazul prevăzut la pct. 11.6. Prestatorul are dreptul de a pretinde doar plata corespunzătoare 
pentru partea din contract îndeplinită până la data încetării de plin drept a contractului. 
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Clauze specifice 

 
12. GaranŃii 
12.1.  GaranŃia de bună execuŃie a contractului 
(1) Prestatorul are obligaŃia de a constitui garanŃia de bună execuŃie a contractului în termen de cel 
mult 5 zile de la data semnării contractului. 
(2) GaranŃia de bună execuŃie a contractului se constituie pe toată perioada de derulare a acestuia, 
prin reŃineri succesive. Prestatorul va deschide un cont bancar la dispoziŃia achizitorului, la o bancă 
agreată de ambele părŃi, în care va depune 0,5% din valoarea, fără TVA, a contractului.  
(3) Achizitorul are obligaŃia de a elibera garanŃia pentru participare şi de a emite ordinul de începere 
a contractului numai după ce Prestatorul a făcut dovada constituirii garanŃiei de bună execuŃie, aşa 
cum este prevăzut la clauza 12.1.(1) şi 12.1. (2). 
(4) Cuantumul garanŃiei de bună execuŃie a contractului este de 5 % din valoarea fără T.V.A. a 
contractului de servicii, respectiv _________ lei. 
(5) GaranŃia se constituie pe toată durata valabilităŃii contractului şi se restituie astfel: 

- 30% din valoarea garanŃiei, în termen de 14 zile de la predarea documentaŃiei complete, 
dacă Achizitorul nu a ridicat până la acea dată pretenŃii asupra ei;  

- 70% din valoarea garanŃiei, în termen de 14 zile de la aprobarea documentaŃiei în Consiliul 
local, dacă Achizitorul nu a ridicat până la acea dată pretenŃii asupra ei. 

 (6) Achizitorul are dreptul de a emite pretenŃii asupra garanŃiei de bună execuŃie, în limita 
prejudiciului creat, dacă Prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaŃiile asumate prin prezentul contract. 
Anterior emiterii unei pretenŃii asupra garanŃiei de bună execuŃie, Achizitorul are obligaŃia de a 
notifica acest lucru Prestatorului, precizând totodată obligaŃiile care nu au fost respectate. 
(7) În situaŃia în care pe parcursul executării lucrărilor în baza proiectului apar lucrări suplimentare 
care se datorează în exclusivitate Prestatorului (omisiuni de cantităŃi şi/sau articole de lucrări), 
Prestatorul va plăti daune interese în cuantum egal cu valoarea care depăşeşte procentul prevăzut la 
capitolul diverse şi neprevăzute din devizul general al lucrării. 
 
 
13. Alte responsabilităŃi ale prestatorului 
13.1. Prestatorul are obligaŃia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 
promtitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică şi tema 
de proiectare. 
13.2. Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, 
materialele, instalaŃiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă 
cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurarii acestora este prevazută în 
contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.   
13.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor în conformitate cu graficul de 
prestare convenit - anexă la contract. Totodată, este răspunzător atât de siguranŃa tuturor 
operaŃiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată 
durata contractului.  
13.4. Prestatorul are obligaŃia de a presta serviciile aferente elaborării documentaŃiei conform temei 
de proiectare, fără a modifica preŃul contractului. 
13.5. Prestatorul se obligă să efectueze toate modificările impuse de obiecŃiile formulate la 
dezbaterea documentaŃiei în Consiliul local. 
13.6. Nerespectarea obligaŃiilor de la pct. 13.3. şi 13.4. poate atrage după sine refuzul justificat al 
Achizitorului de a plăti preŃul stabilit în contract. 
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14. Alte responsabilităŃi ale achizitorului 
Achizitorul se obligă să pună la dispoziŃia prestatorului orice facilităŃi şi/sau informaŃii pe care 
acesta le-a cerut în propunerea tehnica şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului. 
 
 
15. RecepŃie şi verificări  
15.1 15.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică, caietul de sarcini şi tema de proiectare.  
15.2. (1) Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. 
Achizitorul are obligaŃia de a notifica, în scris, prestatorului, identitatea reprezentanŃilor săi 
împuterniciŃi pentru acest scop. 
           (2) Termenul de verificare, de modificare sau completare a documentaŃiei este de maxim 20 
zile de la comunicările făcute în scris între părŃi.  
15.3. DocumentaŃia de proiectare se va prezenta astfel: 

a) DocumentaŃia PUZ: 6 exemplare (3 originale + 3 copii); 
b) Studii topo şi geo:  4 exemplare; 
c) DocumentaŃie pentru obŃinere avize: 2 exemplare pentru fiecare din documentaŃiile pentru 

obŃinerea avizelor conform certificatelor de urbanism. 
d) Planşele se vor întocmi pe suport topografic şi se vor preda beneficiarului în format digital 

de mare rezoluŃie. 
Toată documetaŃia se va prezenta şi în format electronic. 

 
 
16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
16.1.  (1) Prestatorul are obligaŃia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil 
de la primirea ordinului de începere a contractului. Ordinul de începere a contractului va fi emis de 
Achizitor în termen de cel mult 2 zile de la data comunicării deschiderii contului pentru constituirea 
garanŃiei de bună execuŃie şi dovada depunerii sumei prevăzute la clauza 12.1.(4). 
  (2) In cazul în care  prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate 
în exclusivitate achizitorului parŃile vor stabili de comun acord: 

a)  prelungirea perioadei de prestare a serviciului, şi 
      b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adauga la preŃul contractului. 
16.2. (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora 
prevazută a fi terminata într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul 
convenit de părŃi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 
(2) In cazul în care:  

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează  prestatorului, sau 
ii)  alte circumstanŃe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea 

contractului de către prestator, 
îndreptăŃesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei 
faze a acestora, atunci parŃile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act 
adiŃional.  
16.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta 
are obligaŃia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de 
prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul parŃilor, prin act  adiŃional. 
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16.4. În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuŃie, 
orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităŃi 
prestatorului.  
 
 
17. Documente şi modalităŃi de plată 
17.1. Plata aferentă serviciilor prestate cf. pct. 5.1. se va achita în termen de maxim 28 de zile de la 
primirea facturii fiscale, pe baza raportului final avizat de beneficiarul proiectului.  
17.2. În situaŃia existenŃei unor modificări faŃă de centralizatorul de preŃuri prezentat de către 
Prestator la momentul întocmirii şi prezentării ofertei, Achizitorul va trebui notificat în termen de 
maxim 10 zile de la data apariŃiei situaŃiei. Ulterior notificării, părŃile vor stabili dacă aceste 
modificări vor face obiectul unui act adiŃional de modificare a contractului sau neacceptarea acestor 
modificări sub sancŃiunea neacceptării la plată a acestora. Modificările aduse centralizatorului nu 
pot constitui actualizare de preŃ.  
17.3.  Achizitorul poate suspenda termenul de plată atunci când la verificarea Raportului Final se 
constată faptul că există diferenŃe între devizul de cheltuieli prezentat la sfârşitul contractului şi cel 
întocmit de către Prestator la momentul întocmirii şi prezentării ofertei.   
 
 
18. Ajustarea pretului contractului 
18.1. Pentru serviciile prestate, plăŃile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în 
propunerea financiară, anexă la contract. 
18.2. Se poate accepta actualizarea preŃului numai pentru serviciile prevăzute la pct. 5.1.5). 
Actualizarea se face prin utilizarea unui coeficient care este egal cu evoluŃia indicelui preŃurilor de 
consum (total) comunicat de Institutul NaŃional de Statistică, luând ca lună de referinŃă luna 
următoare lunii de depunere a ofertei. EvoluŃia indicelui preŃurilor de consum se determină aferent 
perioadei cuprinse între luna de referinŃă şi luna pentru care se realizează decontarea. 
 
 
19. Amendamente  
PărŃile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adiŃional, numai în cazul apariŃiei unor circumstanŃe care lezează 
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului. 
 
 
20. Subcontractanti 
20.1. Prestatorul are obligaŃia, în cazul în care subcontractează părŃi din contract, de a încheia 
contracte cu subcontractanŃii desemnaŃi, în aceleaşi condiŃii în care el a semnat contractul cu 
achizitorul. 
20.2.  (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele 
încheiate cu subcontractanŃii desemnaŃi. 

(2) Lista subcontractanŃilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele 
încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract. 
20.3. (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faŃă de achizitor de modul în care îndeplineşte 
contractul. 

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faŃă de prestator de modul în care îşi 
îndeplineşte partea sa din contract. 
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(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanŃilor dacă aceştia nu îşi 

îndeplinesc partea lor din contract. 
20.4. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa 
din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preŃul contractului şi va fi notificată 
achizitorului. 
 
 
21. Cesiunea  
21.1. Prestatorul are obligaŃia de a nu transfera total sau parŃial obligaŃiile sale asumate prin 
contract, fără să obŃină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 
21.2. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanŃia sau orice alte 
obligaŃii asumate prin contract.  
 
 
22. ForŃa majoră 
22.1. ForŃa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
22.2. ForŃa majoră exonerează parŃile contractante de îndeplinirea obligaŃiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta acŃionează. 
22.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acŃiune a forŃei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau parŃilor până la apariŃia acesteia. 
22.4. Partea contractanta care invoca forŃa majoră are obligaŃia de a notifica celeilalte părŃi, imediat 
şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziŃie în vederea 
limitarii consecinŃelor. 
22.5. Dacă forŃa majoră acŃionează sau se estimează că va acŃiona o perioada mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parŃi încetarea de plin drept a prezentului contract, 
fără ca vreuna din părŃi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 
 
23. SoluŃionarea litigiilor 
23.1. Achizitorul şi  prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu 
indeplinirea contractului. 
23.2. Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul nu 
reusesc să rezolve în mod amiabil o divergenŃă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 
soluŃioneze de către instanŃele judecătoreşti din România.  
 
 
24. Limba care guvernează contractul 
24.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 
24.2. Rapoartele şi alte documente solicitate se vor redacta în limba română. 

 
 
25. Comunicări 
25.1. (1) Orice comunicare între părŃi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 
fie transmisă în scris şi înregistrată atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 
25.2. Comunicările între părŃi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiŃia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
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26. Legea aplicabilă contractului 
Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 

Prezentul contract, împreună cu anexele sale, reprezintă voinŃa părŃilor şi înlătură orice 
înŃelegere verbală dintre acestea, anterior şi ulterior încheierii lui. 

Părtile au înŃeles să încheie prezentul contract azi, ____________, la sediul autorităŃii 
contractante, în patru exemplare, trei pentru Achizitor şi unul pentru Prestator.     
  
 
 
ACHIZITOR,                                                  PRESTATOR, 
 

MUNICIPIUL  BISTRITA    _______________________ 
 
 
PRIMAR,            DIRECTOR, 
Ovidiu Teodor CREłU                       _______________________ 
 
 
     
   
  
VICEPRIMAR 
Florin GĂUREAN   ________ 
 
 
 
DIRECłIA ECONOMIC Ă                                                  
Director ex. Maria ALBU  ________     
 
 
 
DIRECłIA ARHITECTURA 
SI DEZVOLTARE URBANA 
Arhitect sef Monica POP  ________ 
 
 
 
VIZAT   JURIDIC,      
_________________   ________ 
     
 
 
SERV.  ACHIZI łII PUBLICE 
Ioan CIOBA    ________ 
 
 
Nr.______ / _____________     Nr. ______ / ________________ 


