
3. Inrerp retare 
3. I - i'n prezentul contract, cu exccptia unei prevederi conrrare. cuvintele la forrna singular vor include 

forma de plural si viceversa, acolo uncle acest lucru este perrnis de context. 
J.2 - Terrnenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica 

in mod diferit. 

2. Definitii 
2.1 .. In prezentul contract urmatorii termeni vor f interprerati astfel: 
a. contract - prezentul contract $i toate anexele sale; 
b. achizitor $i prestator - partile contractante. asa cum sunt acesiea nurnire In prezentul contract; 
c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor. In baza contractului. pentru 

indeplinirea iniegrala si corespunzatoare a iuturor obligatiilor asumate prin contract: 
d. servicii - activitatile a carer prostare face obiectul contractului; 
e. produse - echiparnentele, 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 presiate conform contractului; 

f forta rnajora - un evenirnent mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei 
acestora, care nu putea f prevazut la rnornentul lncheierii contractului ~i care face imposibila executarea 
~i. respectiv, indeplinirea contractului: sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, 
inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restricrii aparute ca urrnare a unei carantine, embargo, 
cnurnerarea nefiind exhaustive, ci enuntiaiiva. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea 
celor de rnai sus care. fara a crea o irnposibilitate de execuiare. face extrem de costisitoare executarea 
obligatiilor uneia din parti; 

g. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 
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COIVIUNA. cu sediul In loc. Doljesti, corn. Doljesti, jud. Nearnt, strada Stefan eel Mare si 
Sfar.t.nr. 44, Tel/ fax 0233 I 780514; 0233 I 780756; 0233 I 780757 avand C.U.I. 2613699, reprezentata 
prin dl. Primar Lungu Albert, avand calitatea de ACHIZITOR In prezentul contract, 

I. In temeiul l.egii nr. 98/2016 privincl achizitiile publica si a Hotararii nr. 395/2016 pentru aprobarea 
Norrnelor rnetoclologice de aplicare a preveclerilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie 
publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privincl achizitiile publice, s-a incheiat prezentul contract de 
prestari servicii. 
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10. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor 
I 0.1 ···In 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 suma 
echivalenta cu o cota procentuala din pretui contractului, adica 0, 1 % pentru fiecare zi de intarziere, pana 
la indeplinirea efectiva a obligatiilor 

I 0.2 .. In cazul In care achizitorul nu onoreaza facturile In terrnen de 28 de zile de la expirarea perioaclei 
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, p~tna la indeplinirea efectiva a obligaiiilor. 

10.3 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre part], in mod 
culpabil ~i repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretincle plata 
de daune-interese. 

9. Obligatiile principale ale achizitorului 
9. 1 ·· Achizitorul se obliga sa receptioneze pe baza de proces-verbal, serviciile prest:ate m termenul 

convenit. 
9.2 - Achizitorul se ob liga sa plateasca pretul catre prestaior In terrnenul convenit de la erniterea facturii 

de catre acesta. 
9.3 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit catre prestator In terrnen de maxim 30 (treizeci~ 

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 surnei de 
plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. lrnediat ce achizitorul onoreaza factura, prestatorul 
va relua prestarea serviciilor In eel mai scurt tirnp posibil. 

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

8. Obligatiile principale ale prestatorului 
8.1 ... Presiatorul se obliga sa presteze serviciile din contract la standardele ~i performantele impuse de 

norrnativele si legislatia In vigoare. <:» 

8.2 l'restatorul se obliga sa presteze urmatoa rele servicii: 
- sa elaboreze raportul (rapoarte!e) de evaluate a bunurilor propuse a f evaluate de catre cornuna 
Doljesti , jud. Nearnt, in conforrnitate cu prevederile Standardelor de evaluare A.N.E.V.AR. 
(Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania); 

·· sa predea clocu rnentatia i ntocrn i ta la term en u I stab i I it I a art. 2 din prezentu I contract ; 
- sa pastreze corifidentialitatea informatiilor prim ite de la beneficiar si a concluziilor rezultate in 

urma elaborarii lucrarilor . pe terrnen nelirnitat. 
Docurneruai ia se va preda hcneficiarului in 1·or111a scrisa in doua (2) exernplare cu valoare de 

original . 

7. Executarea contractului 
7.1 ... Executarea contractului incepe odata cu sernnarea contractului. 

6. Du rata contractului 
6.1 ·· Duraia prezeniului contract cstc de 30 de zile de la data sernnarii prezentului contract. 

.S. Pretul contractului 
5.1 - Pretul convenit pentru lndeplinirea contractului, platibi] prestatorului de catre achizitor, este de 

400,00 lei fara TVA, societatea nu este platitoare de TVA. 
5.2 - Pretul convenit se va achita prin ordin de plata in contul Prestatorului. 

4. Obiectul principal al contractului 
4.J - Prestatorul se obliga sa realizeze Intocmirea rapoartelor de evaluare penrru determinarea 

valoriii de piata, de catre evaluator ANEY AR , Casapu loan pentru 1 teren care apartin 
domeniului privat al cornunei Doljesri, judetul Neamt 



18. Su bcontracrati 
18.1 .. Prestaiorul are obligatia, In cazul In care subcontracteaza pa1\i din contract, de a incheia contracte 

cu subcontraciatii desernnati, In aceleasi conditii In care el a semnat contractul cu achiz itorul. 

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

clauzelor contractului, prin act aditional, numai In cazul aparitiei unor circurnstante care lezeaza interesele 
cornerciale legitirne ale acestora ~i care nu au putut f prevazuie la data incheierii contractului. 

16. Ajustarea pretului contractului 
16.1 ·· Pre\ul contractului nu se ajusteaza. 

15. incepere, finalizare, inrarzier], sistare 
15.1 - (I) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor In timpul eel mai scurt posibil de la 

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

exclusivitare achizitorului, partile vor stabili de cornun acord: 
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului: ~i 
b) totalul cheltuielilor aferente. daca este cazul. care se vor adauga la pretul contractului. 

15.2 - (I) Serviciile prestaie In baza contractului sau. daca este cazul, oricare faza a acestora prevazuta a 
f 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) l'n cazul In care: 
i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului; sau 
ii) alte circurnstante 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 cornun acord. perioada de prestare si vor semna un act aditional. 

r: 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 
asurnate In graficul de prestare se face cu acordul partilor, prin act aditional, 

I 5.4 .. In afara cazului In care achizitorul este de acord cu o prelungire a terrnenului de executie, orice 
intarziere In lndeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului. 

14 .. Receptie ~i veri fica ri 
14.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conforrnitatea 

lor cu prevederi!e din legislatia In vigoare. 
14.2 - Verificari!e vor f efectuate In conforrnitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are 

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

1.3. Alte responsabilitati ale achizitorului 
13.1 - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau inforrnatii pe care 

acesta le-a cerut ~i pe care le considers necesare lndeplinirii contractului. 

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

prornptitudinea cuvenite angajarnentului asumat. 

11. Garantia de buna executie a contractului 
I 1.1 - Nuse constituie garantie de buna executie. 
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Presta tor, 
S.C. AECA SRL 
Administrator, 

Achizitor, 
COM UNA DOLJESTI 

Primar, 
LUNGU ALBERT 

24. Legea aplicabila contractului <::. 
24.1 - Contractul va f interpretat conform legilor din Romania. 
Partile au inteles sa incheie astazi 26.08.2021 prezentul contract In doua exernplare, care unul pentru 

fiecare pane. 

23. Cornunicari 
23. I - (I) Orice cornunicare dintre parti, referitoare la lndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 

transrnisa In scris. 
(2) Orice document scris trebuie tnregistrat atat In momentul transmiterii, cat ~i In momeniul prirnirii. 
23.2 - Cornunicarile intre parti se pot face si prin telefon, ielegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia 

confirrnarii In scris a primirii cornunicarii. 

22. Limba care guverneaza contractul 
22.1 - Lirnba care guverneaza contractul este lirnba romana. 

21. Solutionarea litigiilor 
21. I .. Achizitorul ~i prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale arniabila. pr111 

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

20. Forta majora 
20.1 · Forta rnajora este constatata de o autoritate cornpetenta. 
20.2 ·· Forta majors cxonercaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toata perioada In care aceasta actioneaza. 
21.3 - lndeplinirea contractului va II suspendata In perioada de actiune a fortei rnajore. dar tara a 

prejuclic:ia drepturi!e ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
20.4 ·· Partea contractanta care invoca forta rnajora are obligatia de a notifies celeilalte parti. irnediat si 

In mod cornplet. producerea acesteia si sa ia orice rnasuri care Ii stau la dispozitie in vederea limitarii 
consecintelor. 

20.5 Daca forta majors actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada rnai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte part: incetarea de plin drept a prezentului contract, fara 
ca vreuna dintre parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese. 

19. Cesiunea 
19.1 - Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatii!e sale asurnate prin contract. 

fara sa obiina. In prealabil. acordul scris al achiziiorului. 
19.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garaniia sau orice alte 

obligatii asurnate prin contract. 
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