
3. Interpretare 
3.1 - }n prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 

forma de plural ~;i viceversa, acolo unde acest lucru este pennis de context. 
3.2 - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifics 

In mod diferit, 

2. Definitii 
2.1 ···in prezentul contract urrnatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a. contract - prezentul contract si toate anexele sale; 
b. achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite In prezentul contract; 
c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, In baza contractului, pentru 

indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
r--- d. servicii - activitatile a carer prestare face obiectul contractului; 

e. produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse In 
anexa/anexele la prezentul contract ~i pe care prestatorul are obligatia de a le furniza In legatura cu 
serviciile prestate conform contractului; 

f. forta majora - un eveniment rnai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevazut la mornentul incheierii contractului $i 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, embargo, 
enurnerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majors un eveniment asemenea 
celor de rnai sus care, fiira a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea 
obligatiilor uneia din parti; 

g. zi .. zi calendaristica; an - 365 de zile. 

S.C. AGENTIA DE EVALlJARE SI CONSULTANTA IN AFACERI SRL (S.C. AECA 
SRL) , inrnatriculata la Registrul Comertului sub r. 3, CUI 670 cu sediul In loc. 

eamt  prezen ct " prestator de 
ministrator. 
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COMUNA, cu sediul In loc. Doljesti, corn. Doljesti, jud. Nearnt, strada Stefan eel Mare $i 
Sfant.nr. 44, Tel/ fax 0233 I 780514; 0233 I 780756; 0233 I 780757 avand C.U.I. 2613699, reprezentata 
prin dll. Primar Lungu Allbert, avand calitatea de ACHIZITOR In prezentul contract, 

I. '.in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publica ~i a Hotararii nr. 395/2016 pentru aprobarea 
Norrnelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie 
publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat prezentul contract de 
prestari servicii, 
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Jl.O. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor 
I 0.1 - Jn cazul In care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate 

prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o surna 
echivalenta cu o cota procentuala din pretul contractului, adica 0, I % pentru fiecare zi de intarziere, pana 
la indeplinirea efectiva a obligatiilor 

1!0.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci acesta are obligatia de a plati ca penalitati o surna echivalenta cu o cota procentuala din 
plata neefectuata, adica 0, I % pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. 

9 .. Obligatiile principale ale achizitorului 
9 .. I - Achizitorul se obliga sa receptioneze pe baza de proces-verbal, serviciile prestate In termenul 

convenit. 
9.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator In termenul convenit de la emiterea facturii 

de catre acesta. 
9.3 - Achizitorul se ohliga sa plateasca pretul convenit catre prestator In termen de maxim 30 (treiz~) 

zile de la data emiterii facturii. 
9.4 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile In termen de 28 zile de la expirarea perioadei prevazute 

convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor si de a beneficia de reactualizarea sumei de 
plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat ce achizitorul onoreaza factura, prestatorul 
va relua prestarea serviciilor In eel mai scurt timp posibil. 

9.5 - Achizitorul va pune la dispozitia prestatorului toate documentele necesare realizarii In bune 
conditii a contractului. 

8. Obligatiile principale ale prestatorului 
8.1 - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile din contract la standardele ~i perforrnantele impuse w 

normativele si legislatia In vigoare. 
8.2 Prestatorul se obliga sa presteze urrnatoarele servicii: 

- sa elaboreze raportul (rapoartele) de evaluare a bunurilor propuse a ti evaluate de catre comuna 
Doljesii , jud. Nearnt, in conformitate cu prevederile Standardelor de evaluare A.N.E.V.AR. 
(Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania); 

- sa predea documentatia intocmita la termenul stabilit la art. 2 din prezentul contract; 
- sa pastreze confidentialitatea informatiilor primite de la beneficiar si a concluziilor rezultate m 

urrna elaborarii lucrarilor, pe termen nelimitat. 
Documentatia se va preda beneficiarului in forrna scrisa in doua (2) exemplare cu valoare de 

original . 

7. Executarea contractului 
7.1 - Executarea contractului incepe odata cu semnarea contractului. 

6. Durata contractului 
6. I - Durata prezentului contract este de 30 de zile de la data semnarii prezentului contract. 

5. Pretul contractului 
5.1 - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, este de 

437,SO lei/teren, respectiv 3.500,00 lei fiira TV A, societatea nu este platitoare de TVA, dupa cum 
urrneaza: 

5.2 - Pretul convenit sc va achita prin ordin de plata in contul Prestatorului. 

4. Obiectul principal al coutractului 
4.1 - Prestatorul se obliga sa realizeze Intocmirea rapoartelor de evaluare pentru determinarea 

valorii de piata pentru inchirtere, de catre evaluator ANEY AR , Casapu loan pentru 8 terenuri 
care apartin domcniului privat al comunei Doljesti, judetul Neamt 



18. Subcontractati 
18.1 - Prestatorul are obligatia, In cazul In care subcontracteaza parti din contract, de a incheia contracte 

cu subcontractatii desernnati, In aceleasi conditii In care el a semnat contractul cu achizitorul. 

17. Amendamente 
17.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului, prin act aditional, numai In cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele 
cornerciale legitirne ale acestora si care nu au putut f prevazute la data incheierii contractului. 

16. Ajustarea pretului contractului 
16. I - Pretul contractului nu se ajusteaza. 

15. li'ncepere, finalizare, intarzieri, sistare 
15.l - (I) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor In timpul eel mai scurt posibil de la 

prirnirea ordinului de incepere a contractului. 
(2) :ln cazul In care prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate In 

exclus:ivitate achizitorului, partile vor stabili de comun acord: 
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; si 
b) toralul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului. 

15.2 - (I) Serviciile prestate In baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prevazuta a 
fi terrninata intr-o perioada stabilita In graficul de prestare trebuie finalizate In termenul convenit de parti, 
termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor. 

(2) In cazul In care: 
i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului; sau 
ii) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea contractului de 

catre prestator, 
indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a 
acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare ~i vor semna un act aditional. 

15.3 · Daca pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respecta graficul de prestare, acesta are 
obligatia de a notifica acest lucru, In tirnp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare 
asumate In graficul de prestare se face cu acordul partilor, prin act aditional. 

15.4 ·· In afara cazului In care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice 
intarziere In indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului. 

14. Receptie si veriflcari 
14.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea 

lor cu prevederile din legislatia In vigoare. 
14.:1.: - Verificarile vor fi efectuate In conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are 

obligatia de a notifica, In scris, prestatorului identitatea reprezentantilor sai irnputerniciti pentru acest scop. 

13 .. Alte responsabilitati ale achizitorului 
I 3. I - Ach.izitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau inforrnatii pe care 

acesta le-a cerut si pe care le considera necesare indeplinirii contractului. 

12. Alte responsabilitati ale prestatorului 
12 .. I - (I) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute In contract cu profesionalismul ~i 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat. 

111. Garantia de buna executie a conrractului 
11.1 - Nuse constituie garantie de buna executie. 

I 0.3. - _Nerespectarea obligatiiior asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, In mod 
culpabil $1 repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata 
de daune-interese. 



',\1 

Presta tor, 
S.C. AECA SRL 
Administrator, 
CASAPU JOAN 

Achizitor, 
COMUNA DOLJE~TI 

Primar, 
LUNGU ALBERT 

24. Legea aplicabila contractului 
24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
Partile au inteles sa incheie astazi i/3.06.2021 prezentul contract In doua exemplare, cate unul pentru 

fi ecare pa rte. 

I 
22. Limba care guverneaza contractul 
22.1 - Limba care guverneaza contratul este limba rornana. 

23. Comunicari / 
23.1 - (1) Orice comunicare dintre Rilrti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 

transrnisa In scris. -/ 
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat In mornentul transmiterii, cat si In momentul primirii. 
23.2 - Cornunicarile intre parti se po/t face ~i prin telefon, telegrams, telex, fax sau e-mail, cu condi] 

confirrnarii in scris a primirii cornunicarii. "-.../ 

21. Solutionarea litigiilor 
21. I - Achizitorul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prrn 

tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei In cadrul sau In legatura cu 
indeplinirea contractului. 

20. Forta majora 
20. I - Forta majora este constatata de o autoritate cornpetenta. 
20.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 

contract, pe tcata perioada in care aceasta actioneaza. 
21.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 

prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
20.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si 

in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice rnasuri care Ii stau la dispozitie In vederea lirnitarii 
consecintelor. 

20.:S - Daca forta majors actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 lunis.> 
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fari'i 
ca vreuna dintre parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese. 

19 .. Cesiunea 
19 .. 1 - Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, 

tara s.ii obtina, In prealabil, acordul scris al achizitorului. 
19..2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte 

obligatii asumate prin contract. 
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