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CONTRACT DE PRESTARE DE SERVICII       
nr. ........ din ........... 

 
Preambul 

În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin  Legea nr.337/2006, s-a 
încheiat prezentul contract de prestare de servicii, între: 
    1. Păr ţi contractante 

MUNICIPIUL TIMISOARA, prin Primar,  cu sediul în Timişoara, bv. C. D. Loga nr. 1, cod fiscal 14756536, 
atribut fiscal RO, tel. 0256.408300, fax. 0256.490635, reprezentat prin Gheorghe Ciuhandu – Primar şi  Smaranda 
Haracicu – director economic, în calitate de achizitor, şi 

S.C. .............................. ,cu sediul in loc...................., str...................nr......., jud..............., inregistrata la Oficiul 
Registrului Comertului .............., cu nr. J.........../........../.........., cod unic de inregistrare ..........., atribut fiscal .........., tel: 
............., fax: ..........., e-mail: ................., reprezentată prin ................., administrator, în calitate de prestator a intervenit 
prezentul contract. 
2. Definitii  
2.1. - In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a) contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti încheiat între o autoritate contractanta, în 
calitate de achizitor, si un prestator de servicii, în calitate de prestator; 
b) achizitor si prestator - partile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul contract; 
c) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrala si 
corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
d) servicii - activitati a caror prestare face obiectul contractului; 
e) produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul 
contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului; 
f) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute în Tema de proiectare si în propunerea 
tehnica; 
g) forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinii acestora, care nu 
putea fi prevazut la momentul încheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, îndeplinirea 
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe 
naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa. 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 obligatiilor uneia din parti. 
h) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 
3. Aplicabilitate 
3.1. - Contractul de servicii intra în vigoare de la data semnări contractului de cele două părţi. 

 
CLAUZE OBLIGATORII 

 
4. Obiectul si preţul contractului  
4.1. - Prestatorul se obliga se presteze  serviciul de întocmire a documentatiei tehnico economice aferente obiectivului 
de investitii : ”Reabilitare construcţii, instalaţii şi extindere la Sala Olimpia din Timişoara , Aleea F.C. 
Ripensia, nr.2” ,Timişoara, precizat la punctul 4.2. în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin 
prezentul contract. 
4.2. –  Prestaţia constă din:   

• Expertiza tehnică  
• Audit energetic 
• SF inclusiv analiza cost beneficiu 
• Proiect Tehnic 
• Detalii de Executie 
• instrucţiunilor tehnice privind execuţia lucrărilor, exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile,  
• proiectele de urmărire privind comportarea în timp a construcţiilor  
• documentaţiile privind posutilizarea construcţiilor  
• intabulare constructie rezultata cu predare extras CF nou 
•  Evaluare oferte tehnice şi financiare în cadrul procedurii de atribuire a contractului (lor) de execuţie, în 

calitate de experţi externi ai comisiei de evaluare 
• Asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor, acordată achizitorului şi constructorului 
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5. Preţul contractului 
5.1. – Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este de ...................... lei, la 
care se adaugă T.V.A., dupa cum urmeaza: 
-15% din valoarea contractului dupa aprobarea prin HCL a Studiului de Fezabilitate. 
-55% din valoarea contractuluii dupa intocmirea proiectului tehnic, Proiect Tehnic, Caiete de Sarcini pe specialitati, Detalii 
de Executie, instrucţiuni tehnice privind execuţia lucrărilor, exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile, proiectele de urmărire 
privind comportarea în timp a construcţiilor, documentaţiile privind posutilizarea construcţiilor 
-5% dupa semnarea contractului de executie a lucrarilor in baza procedurii de achizitie; 
-25% la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor efectuate  in baza proiectului realizat de prestator. 
 
6. Durata contractului 
6.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciul de întocmire a documentatiei tehnico economice aferente obiectivului 
de investitii : ”  Reabilitare construcţii, instalaţii şi extindere la Sala Olimpia din Timişoara , Aleea F.C. 
Ripensia, nr.2” Timişoara, dupa cum urmeaza: 
a) pentru serviciul de întocmire a expertizei tehnice, audit energetic,SF inclusiv analiza cost beneficiu – (maxim 60 de 

zile) de la data semnarii contractului 
b) Pentru Proiect Tehnic, Caiete de Sarcini pe specialitati, Detalii de Executie, instrucţiuni tehnice privind execuţia 

lucrărilor, exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile, proiectele de urmărire privind comportarea în timp a 
construcţiilor, documentaţiile privind posutilizarea construcţiilor – (maxim 60 de zile) de la  emiterii ordinului de 
continuare a serviciului, dupa aprobarea prin HCL a documentatiei mentionate la lit.a. 

c) Evaluare oferte tehnice şi financiare în cadrul procedurii de atribuire a contractului (lor) de execuţie, în calitate de 
experţi externi ai comisiei de evaluare pe toata perioada de desfasurare a activitatii comisiei de evaluare. 

d) asistenta tehnica acordata constructorului si beneficiarului pe perioada de derulare a contractului de executie a 
lucrarilor – de la data emiterii ordinului de incepere a serviciului pe toata perioada de derulare a contractului. 

e) intocmire documentatie de intabulare constructie noua si depunere la Achizitor a noul extras CF – maxim 30 de zile de 
la data emiterii ordinului de incepere a serviciului 

6.2 Termenele de de prestare a serviciilor, se considera termene contractuale, nerespectarea lor din vina exclusiva a 
prestatorului, atrag plata  de penalitati in sarcina acestuia conform art.20. 
 
7. Documentele contractului 
7.1. – Următoarele documente sunt anexe şi se constituie în parte integrală a contractului : 

a) Tema de proiectare nr.SC2009-22306/22.03.2010 
b)  Oferta cu propunerile tehnice şi financiare, înregistrată cu nr. .................. 
c) Graficul de prestare a serviciilor; 
d) Centralizator de preturi; 
e) Lista subcontractanti cu date de identificare (daca este cazul) 
f) Contract de subcontractare incheiat cu: 

1. SC ................................. cu nr. ................ 
2. ............................................ 

g) garantia de buna executie constituita conform art. 14 din prezentul contract; 
h) acord de asociere incheiat cu_________________(daca este cazul) 
i) Angajament de sustinere (daca este cazul) 

8. Standarde 
8.1. - Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către prestator în propunerea sa tehnica, 
fără a putea fi inferioare celor solicitate de achizitor în Tema de proiectare. 
9. Caracterul confidenţial al contractului 
9.1. Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informaţii se realizează cu respectarea 
termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nu 
poate fi restrictionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate 
intelectuală, potrivit legii. 
10. Drepturi de proprietate intelectuala 
10.1. - Prestatorul are obligatia de a despagubi ahizitorul impotriva oricaror: 
    a) reclamatii si actiuni în justitie, ce rezulta din încalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci 
înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau în legatura cu prestarea 
serviciilor; si 
    b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei în care o astfel de încalcare 
rezulta din respectarea Temei de proiectare întocmită de catre achizitor. 
10.2.-  (1)Prestatorul cesioneaza exclusiv achizitorului drepturile patrimoniale asupra documentaţiei care face obiectul 
prezentului contract.  
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 (2) Drepturile patrimoniale care se cesioneaza exclusiv, sunt cele prevazute la art.13 din Legea nr.8/1996 
completata si modificata. 
Cesiunea drepturilor patrimoniale  se realizeaza pe o perioada de 10 ani pe teritoriul Romaniei. Remuneratia aferenta 
drepturilor patrimoniale cesionate este inclusa in pretul contractului, achizitorul neavand de suportat alte costuri/cheltuieli. 
 (3)Intreaga documentatie tehnica mentionata la punctul 4.2 din prezentul contract, va deveni si ramane in 
proprietatea achizitorului fara costuri suplimentare.  
 (4)Prestatorul poate retine o copie a documentatiei tehnico economice dar nu o poate folosi in afara prezentului 
contract fara aprobarea scrisa prealabila a achizitorului. 

CLAUZE SPECIFICE 
11. Garanţia de bună execuţie a contractului   
11.1 - Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 5% sau  2,5% (Legea 
346/2004) din preţul total al lucrării. 
11.2. - Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de ...............lei şi reprezintă 5% din valoarea contactului fără TVA, (sau 
2,5% constituita conform Art.16, alin (2) din Legea 346/2004, privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor 
mici si mijlocii) 
11.3. - Garanţia de bună execuţie se constituie de către contractant în scopul asigurării achizitorului de îndeplinirea  
cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. Achizitorul acceptă constituirea garanţiei de bună execuţie 
prin  

o Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari,  
( ofertantul va prezenta un instrument de garantare intocmit conform prevederilor art.86 alin. (2) si (3) din HG 
nr.925/2006 modificat si completat) 
Sau 

o reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. În acest sens contractantul are obligaţia de a 
deschide un cont la dispoziţia achizitorului la o bancă agreată de ambele părţi, cont care trebuie alimentat la 
începutul derulării contractului cu cel puţin 0,5% din preţul acestuia fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii 
contractului, achizitorul urmează să alimenteze acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite 
contractantului până la concurenţa sumei stabilită drept garanţie de bună execuţie în documentaţia de atribuire. 
Achizitorul va dispune ca banca să înştiinţeze contractantul de vărsământul efectuat, precum şi de destinaţia lui. 
Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului. Achizitorul are dreptul de a emite 
pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului 
creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract. 

(Operatorul economic va alege in cadrul procedurii una din formele de mai sus) 
 
11.4 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă 
prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru 
prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.  
11.5 –  Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie după cum urmează: 
• valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă expertizei tehnice auditului energetic şi SF inclusiv Analiza cost 

beneficiu, în termen de 14 zile de la data predării şi însuşirii documentaţiei tehnico-economice pe baza procesului 
verbal de predare-primire şi aprobării de către Comisia Tehnico -Economică a Municipiului Timişoara privind 
serviciile executate, dacă nu a ridicat pana la acea data pretenţii asupra ei; 

• valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă proiectului tehnic, detaliilor de execuţie, caietului de sarcini, 
instrucţiunilor tehnice privind execuţia lucrărilor, exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile, proiectelor de urmărire 
privind comportarea în timp a construcţiilor, documentaţiilor privind posutilizarea construcţiilor, documentaţiei pentru 
întabulare, respectiv asistenta tehnică, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal de recepţie la 
terminarea lucrarilor executate in baza proiectului realizat de prestator, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii 
asupra ei. 

12. Responsabilităţile prestatorului 
12.1. - (1) Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul si promptitudinea 
cuvenite angajamentului asumat si în conformitate cu propunerea sa tehnica. 
    (2) Prestatorul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, materiale, instalaţiile, 
echipamentele sau altele asemenea, fie de natura provizorie, fie definitive 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. 
12.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu graficul de prestare convenit. 
Totodată este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea 
personalului folosit pe toata durata contractului. 
12.3. – Prestatorul va executa serviciile în conformitate cu graficul de prestare convenit cu persoana care urmăreşte 
derularea contractului. 
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12.4. - Prestatorul va informa Serviciul Tehnic Edilitate al achizitorului despre toate impedimentele sau problemele 
apărute în cursul desfăşurării serviciului. 
12.5. -  Prestatorul este răspunzător de lucrările efectuate. 
12.6. - Prestatorul, pe perioada derulării contractului, va asigura realizarea serviciului la standardele prevăzute de Tema de 
proiectare şi de oferta tehnică depusă. 
12.7. -  Preţurile unitare, în lei,  nu se vor modifica pe perioada contractului. 
12.8  Documentaţia ce se va întocmi în baza contractului, va cuprinde toate piesele scrise şi desenate executiei 
lucrarilor fara a fi necesara intocmirea altor documente in sarcina achizitorului. 
13. Responsabilităţile achizitorului 
13.1. – La începerea contractului, reprezentanţii celor două părţi vor stabili de comun acord un grafic de prestare a 
serviciului.  
13.2. - –(1) Achizitorul, prin reprezentantul său desemnat din cadrul Serviciului Tehnic Edilitate,  va urmări efectuarea 
prestaţiilor, va urmări constituirea garanţiei de bună execuţie şi va aviza plata facturilor pentru serviciul efectuat pe faze de 
proiectare. 
- (2) Avizarea facturilor  se va face de către reprezentantul desemnat la punctul 13.2. (1), în baza avizului emis de către 
Comisia Tehnico-Economică.    
13.3. – Să plătească serviciul efectuat în condiţiile stabilite de acest contract. 
13.4. (1) Achizitorul, prin reprezentantul său desemnat din cadrul Serviciului Tehnic Edilitate, va urmări efectuarea 
prestaţiilor, va urmări constituirea garanţiei de bună execuţie şi va aviza plata facturilor  pentru serviciul efectuat. 
- (2) Avizarea facturilor  se va face de către reprezentantul desemnat la punctul 13.2. (1), până la faza de Studiu de 
Fezabilitate inclusiv, în baza Fişei Tehnice de verificare si avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările 
de investiţii, aprobata de Comisia Tehnico - Economică a Municipiului Timişoara; 
14. Recepţie si verificări  
14.1. - Achizitorul va verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din ofertă 
tehnica, din Tema de proiectare. 
14.2. - Verificările vor fi efectuate de o persoana desemnată din cadrul Serviciului  Tehnic Edilitate, care va urmări 
derularea prezentului contract. 
15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
15.1. - Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor după constituirea garanţiei de bună execuţie, în cel mai 
scurt timp de la emiterea ordinului de începere a contractului. 
15.2. - (1) Prestaţiile efectuate în baza contractului se vor realiza în perioada stabilită de comun acord cu persoana 
desemnată la punctul 13.2., iar modificările solicitate de Achizitor se va executa în maxim 3 zile, de la sesizare. 
(2) In cazul în care: 
a) orice motive de întârziere ce nu se datorează prestatorului; sau 
b) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului de către prestator 
îndreptăţesc prestatorul să solicite prelungirea perioadei de intervenţie, părţile vor revizui, de comun acord, perioada de 
prestare şi vor semna un act adiţional. 
15.3. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respecta termenele de prestare, acesta are obligaţia de a 
notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea termenelor de prestare asumate se face cu acordul părţilor, prin 
act adiţional. 
15.4. - Cu excepţia prevederilor art. 23.2 şi în afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire conform 
clauzei 15.3, o întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului potrivit 
prevederilor clauzei 20.1. 
16. Modalităţi de plată 
16.1. – Preţul stabilit pentru serviciu este cel evidenţiat la punctul 5.1.   
 -Prima plata se va face dupa aprobarea studiului de fezabilitate prin HCL. 
-A doua plata se va face la finalizarea etapei II prevazute la punctul 6.1 lit.(b) 
-A treia plata se va face dupa semnarea contractului de executie. 
-Plata pentru asistenta tehnica se va face la 14 zile de la procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor. 
16.2. – (1) Achizitorul are obligaţia de a efectua plata, către prestator cat mai curând posibil de la data acceptării facturii de 
către achizitor. Acceptarea facturilor se face  după confirmarea, de către persoana desemnată conf. art. 13.2.,  a faptului că 
prestatorul şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale pentru care se solicită plata. 
(2) Plata facturilor reprezentand contravaloarea serviciului prestat se efectueaza de catre Achizitor in perioada 24-31 a 
lunii cu conditia ca intre data de acceptare a facturii si data platii sa fie cel putin 10 zile, in limita bugetului local 
disponibil. 
17. Actualizarea preţului contractului 
17.1. – Preţul serviciului este ferm stabilit în lei, conform punctului 5.1. şi ofertei prestatorului; aceste preţuri sunt ferme, 
nu se actualizează pe perioada contractului. 
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18. Amendamente 
18.1. - 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 si care 
nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 
 
19. Subcontractanţi/asociati (daca este cazul) 
19.1.  Prestatorul are obligaţia de a efectua serviciul, care este obiect al acestui contract, în mod direct astfel cum s-a 
angajat prin ofertă. 
SAU 
19.1. – Prestatorul are obligaţia, de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a 
semnat contractul cu achizitorul. 
19.2. – (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu subcontractanţii 
desemnaţi. 
 (2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în 
anexe la contract. 
19.3. – (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract. 
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din 
contract. 
19.4. – Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. 
Schimbarea subcontractantului nu va modifica propunerea tehnica sau propunerea financiara şi va fi notificată 
achizitorului.  
20. Penalităţi, daune-interese 
20.1. - In cazul în care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, 
achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o suma echivalenta cu o cota de 0,5% din preţul 
contractului, pentru fiecare zi de întârziere, pana la îndeplinirea efectiva a obligaţiilor. 
21. Rezilierea contractului 
21.1. - Achizitorul îşi rezerva dreptul de a denunţa unilateral contractul de 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. 
21.2. - În cazul prevăzut la clauza 21.1 prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din 
contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 
21.3. - În cazul în care Studiul de fezabilitate nu a fost aprobat de plenul Consiliul Local Timişoara, contractul se 
desfiinţează  de plin drept, fără somaţie, punere în întârziere  sau intervenţia instanţei de judecată conform pactului 
comisoriu de gradul IV,  fără nicio obligaţie din partea achizitorului. 
21.4. -  Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil  repetat, dă 
dreptul părţii lezate de a considera contractul desfiinţat de plin drept, fără somaţie, punere în întârziere sau intervenţia 
instanţei de judecata conform pactului comisoriu de gradul IV şi de a pretinde plata de daune – interese. 
22. Cesiunea 
22.1. - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină în 
prealabil acordul scris al achizitorului. 
22.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin 
contract. 
23. Forţa majora 
23.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
23.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de îndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata 
perioada în care aceasta actioneaza. 
23.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li 
se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
23.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si în mod complet, 
producerea acesteia si de a lua orice masuri care îi stau la dispozitie în vederea limitarii consecintelor. 
23.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea 
dreptul sa notifice celeilalte parti încetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde 
celeilalte daune-interese. 
24. Solutionarea litigiilor 
24.1. - Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice 
neînţelegere sau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 
24.2. - Daca după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale achizitorul si prestatorul nu reuşesc sa rezolve în mod 
amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instantele judecatoresti din 
competente. 
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25. Limba care guverneaza contractul 
25.1. - Limba care guvernează contractul este limba română. 
26. Comunicari 
26.1. - (1) Orice comunicare între parti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa în scris. 
    (2) Orice document scris trebuie înregistrat atît în momentul transmiterii, cat si în momentul primirii. 
26.2. - Comunicarile între parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii în scris a 
primirii comunicarii. 
27. Legea aplicabila contractului 
27.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
Prezentul contract s-a încheiat în 3 exemplare, din care 1 exemplar a fost predat prestatorului. 

 
 
                       ACHIZITOR,                                                                        PRESTATOR,     
           MUNICIPIUL TIMISOARA                            SC    ....................................... 
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ANEXA  
La contractul nr……………………….. 
  

 LISTA SUBCONTRACTANTI  
 
I.  

1. Denumirea/numele subcontractant:  
SC .................................,reprezentata prin ................................. 

 
2. Codul fiscal: 
................................, atribut fiscal ...................... 
 
3. Adresa sediului central:   ....................... 
Telefon:   ................................... 
Fax: ...................................... 
E-mail:  ................................. 
 
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare   
Oficiul Registrului Comertului Timis J........./........./........... 

 
6. Contract de subcontractare nr. ………… incheiat cu SC..............................., pentru prestarea serviciului de de 
intocmire documentatie tehnico-economica pentru obiectivul de investitie Reabilitare imobil pe Bv.Regele Carol 
I, nr.23, Timisoara. 
   
                      Prestator 
  SC ............................................. 


