
CONSILIUL JUDEłEAN VÂLCEA                  SC …………………….. …..            
        Nr.            din ……………….                   Nr.           din     ……………       

 
 

CONTRACT DE SERVICII 
............................................ 

 1. În temeiul art. 124, lit. b  din Ordonan Ńa de Urgen Ńă a Guvernului  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, s-a încheiat prezentul contract de prestare 
de servicii, între  

CONSILIUL JUDEłEAN VÂLCEA , cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. G-ral 
Praporgescu nr. 1, cod poştal: 240182, telefon/fax 0250732901 /0250735617,  cod 
fiscal 2540929, cont  nr. RO40TREZ67124840256XXXXX deschis la Trezoreria 
Municipiului Râmnicu Vâlcea, reprezentat prin Preşedinte, Ion Cîlea şi Director 
executiv,  Mircea Constantin Predescu în calitate de achizitor , pe de o parte,  
şi  SC ……………………… SRL, cu sediul în ……………….., telefon/fax 
……………., număr de înmatriculare …………………., cod unic de înregistrare 
……………., cont trezorerie ............................... deschis la Trezoreria .................... 
reprezentată prin ……………………….., în calitate de prestator , pe de altă parte.  

2. Defini Ńii  
2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaŃi astfel:  
a. contract - 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 - activităŃile a căror prestare face obiectul 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 obligaŃia de a le furniza în legătură cu serviciile prestate conform contractului; 

f. forŃa majoră - un eveniment mai presus de controlul părŃilor, care nu se 
datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul 
încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea 
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluŃii, incendii, 
inundaŃii sau orice alte catastrofe naturale, restricŃii apărute ca urmare a unei 
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunŃiativă. Nu este 
considerat forŃă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea 



o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaŃiilor 
uneia din părŃi;  

g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.  
3. Interpretare   
3.1. - În prezentul contract, cu excepŃia unei prevederi contrare, cuvintele la 

forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este 
permis de context.  

3.2. - Termenul "zi" ori "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 presteze servicii de elaborare a documenta Ńiei 
tehnico-economice pentru obiectivul de investi Ńii „Valorificarea durabil ă a 
patrimoniului cultural vâlcean de interes mondial” LocaŃia: oraşul Horezu, 
comunele Costeşti, Măldăreşti şi Nicolae Bălcescu. 

4.2. - Achizitorul se obligă să plătească un preŃ de ………….. lei , echivalent a 
……….. euro, pentru serviciile prestate.  

5. PreŃul contractului   
5.1. - PreŃul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de 

către achizitor, conform graficului de plăŃi, este de ………… lei , echivalent a 
…………….. euro, la care se adaugă ………….. lei TVA, echivalent a 
…………euro (Curs de referinŃa comunicat de BNR în ziua de 08.12.2009, 1 euro 
= 4,4,2249). 
         6. Durata contractului   

6.1. - Durata prezentului contract este pînă la       , începând de la data 
semnării contractului de ambele părŃi. 

6.2. - Prestatorul va fi înştiinŃat cu cel puŃin 30 de zile asupra devansării sau 
amânării termenelor de elaborare / predare, dacă e cazul. 

7. Executarea contractului   
7.1. - Executarea contractului începe de la data semnării lui de către părŃi, 

dar după constituirea de către prestator a garanŃiei de bună execuŃie. 
         8. Documentele contractului   

8.1. - Documentele contractului sunt:  
a) caietul de sarcini; 
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară; 
c) graficul de îndeplinire a contractului; 
d) garanŃia de bună execuŃie 



e) angajamentul ferm de susŃinere din partea unui terŃ, dacă este cazul.  
  9. Obliga Ńiile principale ale prestatorului   
9.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau 

performanŃele prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract.  
9.2. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul 

de prestare prezentat în propunerea tehnică.  
9.3. - 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 legătură 
cu produsele achiziŃionate; şi  

ii)  daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu 
excepŃia situaŃiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de 
sarcini întocmit de către achizitor.  
 9.4. - După recepŃionarea şi predarea documentaŃiei, drepturile de autor ale 
prestatorului asupra proiectului, se transmit achizitorului (pt. proiectare) 
10. Obliga Ńiile principale ale achizitorului   
 10.1. - Achizitorul se obligă să plătească preŃul către prestator în termen de 
30 zile de la data înregistrării facturii la autoritatea contractantă şi recepŃionarea 
serviciilor prestate. 

Suma aferentă fiecărei facturi se va modifica în funcŃie de numărul cererilor 
de rambursare. 
    10.2. - Plata facturilor se va efectua în perioada 24 – 31 a fiecărei  luni în  
conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1), din OrdonanŃa de UrgenŃă a 
Guvernului nr. 34 din 11 aprilie 2009.     

11. Sanc Ńiuni pentru neîndeplinirea culpabil ă a obliga Ńiilor   
11.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi 

execute obligaŃiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a 
percepe daune-interese şi penalităŃi de întârziere în cuantum de 0,1% din preŃul 
contractului pentru fiecare zi de întârzâiere, până la îndeplinirea efectivă a 
obligaŃiilor contractuale. 

11.2. - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de 
zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaŃia de a plăti ca 
penalităŃi o sumă echivalentă cu 0,1% din plata neefectuată pentru fiecare zi de 
întârzâiere, până la îndeplinirea efectivă a obligaŃiilor contractuale. 

11.3. - Nerespectarea obligaŃiilor asumate prin prezentul contract de către 
una dintre părŃi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părŃii lezate de a considera 
contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.  

11.4. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunŃa oricând la contract, printr-o 
notificare scrisă, adresată prestatorului, fără nicio compensaŃie, dacă acesta din 



urmă dă faliment, cu condiŃia ca această anulare să nu prejudicieze sau să 
afecteze dreptul la acŃiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, 
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea 
din contract îndeplinită până la data denunŃării unilaterale a contractului.  

Clauze specifice  
 12. Garan Ńia de bun ă execu Ńie a contractului 
 12.1. - Prestatorul se obligă să constituie garanŃia de bună execuŃie a 
contractului în favoarea autorităŃii contractante, constituită printr-un instrument de 
garantare emis în condiŃiile legii de o societate bancarã sau de o societate de 
asigurãri, care devine anexã la contract, în cuantum de ………..lei, echivalent a 
……….. euro, valabilă până …………. şi, oricum până la intrarea în efectivitate a 
contractului. GaranŃia de bună execuŃie a contractului reprezintă.......% (50 % daca 
are Declaratie IMM, conform art. 16, alin. (2) din Legea 346/2004) din preŃul 
acestuia, fără TVA. 

  12.2. – Instrumentul de garantare trebuie: 
-prezentat în original; 
-să conŃină în clar denumirea autorităŃii contractante în favoarea căreia s-a 
constituit; 
-să aibă înscrisă valabilitatea pentru care a fost constituită, care trebuie să 
corespundă cu cea înscrisă în documentaŃie; 
-să conŃină parafa lizibilă a băncii emitente şi/sau semnătura autorizată. 
Sau 
12.3. GaranŃia de bună execuŃie a contractului reprezintă 10% din preŃul acestuia, 
fără TVA, şi se constituie prin reŃineri succesive din sumele datorate potrivit 
facturilor parŃiale. În acest caz contractantul are obligaŃia de a deschide un cont la 
dispoziŃia autorităŃii contractante, la o bancă agreată de ambele părŃi şi de a 
depune in acest cont, până la demararea contractului, o sumă iniŃială egală cu cel 
puŃin 0,5% din valoarea lucrării.   
 12.3. – Achzitorul se obligă să elibereze garanŃia pentru participare şi să 
emită ordinul de începere a contractului numai după ce prestatorul a făcut dovada 
constituirii garanŃiei de bună execuŃie. 

  12.4. – La cererea prestatorului, achizitorul are obligaŃia de a elibera/restitui 
garanŃia de bună execuŃie în cel mult 14 zile de la data recepŃionării în totalitate a 
serviciilor. 

  12.5. – Achizitorul are dreptul de a emite pretenŃii asupra garanŃiei de bună 
execuŃie, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, îşi execută cu 
întârzâiere sau execută necorespunzător, 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. 



  13. Alte responsabilit ăŃi ale prestatorului  
13.1. - (1) Prestatorul are obligaŃia de a executa serviciile prevăzute în 

contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi 
în conformitate cu propunerea sa tehnică.  

(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 asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate 
deduce în mod rezonabil din contract.  

13.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuŃia serviciilor în 
conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de 
siguranŃa tuturor operaŃiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de 
calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.  

14. Alte responsabilit ăŃi ale achizitorului   
14.1. - Achizitorul se obligă să pună la dispoziŃia prestatorului orice facilităŃi 

şi/sau informaŃii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le 
consideră necesare îndeplinirii contractului.  
    15. Recep Ńie şi verific ări   
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 
legislaŃia în vigoare, pe bază de proces verbal. 

15.2. - 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.      

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.  
16.2. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă 

graficul de prestare, acesta are obligaŃia de a notifica acest lucru, în timp util, 
achizitorului.  

Prelungirea perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face 
cu acordul părŃilor, prin act adiŃional.  

16.3. - 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 şi daune-interese prestatorului.     

17. Ajustarea pre Ńului contractului   
17.1. - Pentru serviciile prestate, plăŃile datorate de achizitor prestatorului 

sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.  
17.2. - PreŃul contractului este ferm, nu se ajustează.  
18. 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.     

19. Subcontractan Ńi 
Prestatorul are obligaŃia, de a nu subcontracta contractul).  
20. Cesiunea   
Prestatorul are obligaŃia de a nu transfera total sau parŃial obligaŃiile sale 

asumate prin contract. 
 21. For Ńa major ă  
21.1. - ForŃa majoră este constatată de o autoritate competentă.  
21.2. - ForŃa majoră exonerează părŃile contractante de îndeplinirea 

obligaŃiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta 
acŃionează.  

21.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acŃiune a 
forŃei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părŃilor până la 
apariŃia acesteia.  

21.4. - Partea contractantă care invocă 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 limitării consecinŃelor.  

21.5. - Dacă forŃa majoră acŃionează sau se estimează că va acŃiona o 
perioadă mai mare de 10 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte 
părŃi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părŃi să 
poată pretindă celeilalte daune-interese.  

22. Solu Ńionarea litigiilor   
22.1. - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva 

pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînŃelegere sau dispută care se 
poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.  

22.2. - Dacă, după 5 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi 
prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenŃă contractuală, fiecare 
poate solicita ca disputa să se soluŃioneze de către instanŃele judecătoreşti 
competente de la sediul achizitorului, potrivit dreptului comun.     

23. Limba care guverneaz ă contractul   
23.1. - Limba care guvernează contractul este limba română.     
24. Comunic ări  
24.1. - (1) Orice comunicare dintre părŃi, 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.  



24.2. - Comunicările între părŃi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, 
fax sau e-mail, cu condiŃia confirmării în scris a primirii comunicării.     

25. Legea aplicabil ă contractului   
25.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.  
PărŃile au înŃeles să încheie astăzi,……….., prezentul contract în două 

exemplare, câte unul pentru fiecare parte.  
               ACHIZITOR,                                                      CONTRACTANT, 

CONSILIUL JUDEłEAN VÂLCEA                     SC ………………………….  
             
   PREŞEDINTE,                                                       
    SECRETAR AL JUDE łULUI,    
          
          DIRECTOR EXECUTIV,      
                
           DIRECTOR EXECUTIV,     
                                                        
                    VIZAT  
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV 
                   
     ŞEF SERVICIU, JURIDIC, CONTENCIOS,  OORDONARE      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


