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CONTRACT  DE SERVICII 

nr.  ………..  din ………………. 

   

Preambul 

 

În temeiul Legii nr. 98/ 19.05.2016, privind achizițiile publice și a Hotărârii de Guvern nr. 

395/02.06.2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 

publice, s-a încheiat prezentul contract de prestări servicii: 

 

ORAȘUL DETA, cu  sediu în orașul Deta, strada Victoriei nr.32, județul Timiș telefon/fax 

0256/390466 0256/390511, cod fiscal 2503378,  cont  RO23TREZ24A740501200104X, deschis la 

Trezoreria Orașului Deta, reprezentată prin ……… – primar  si  dna Mihaela Vulpe economist, în 

calitate de ACHIZITOR, pe de o parte,  

 

şi 

……………………S.R.L., adresa sediu:_____________________, telefon …………… număr de 

înmatriculare la Registrul comerțului …………………….., cod fiscal ………………, 

cont............................................... deschis la Trezoreria................................... reprezentată prin 

............................., funcţia: .........................., în calitate de prestator, pe de altă parte; 

 

2. Definitii  

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 

b)achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

d)servicii - activităţi a căror prestare face obiect al 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 obligaţia de a le furniza aferent 

serviciilor prestate conform contractului; 

f)forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut 

imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează 

greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; 

sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte 

catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 

exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus 

care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor 

uneia din părţi; 

g) 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 si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se 

specifica in mod diferit. 

 

Clauze obligatorii 

 

4. Obiectul principal al contractului și prețul   
4.1 - Prestatorul se obligă să presteze, în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate 

prin prezentul contract: SERVICII DE COLECTARE - TRANSPORT A DEŞEURILOR 

MUNICIPALE DE PE TERITORIUL UAT ORAȘ DETA, jud. Timiș  
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-Cod CPV: 90511000-2 Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2) 

-Cod CPV: 90512000-9 Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2) 

4.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.  

4.3 - Preţul total al contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil prestatorului de către 

achizitor, este de ………………….lei, la care se adaugă TVA 19% în valoare de …………… lei,  

conform Ofertei financiară ……………. 

-detaliere ofertă de preț: 

 

Servicii de colectare - transport a 

deşeurilor municipale de pe teritoriul 

UAT DETA, județul TIMIȘ 

UM Cantitate  Preț unitar, 

lei fără 

TVA 

Pret total ofertat, 

Formularul de oferta, 

LEI, fără TVA 

luna 12   

 

5. Durata contractului 

5.1 – Prezentul contract intră în vigoare începând cu data de ………….., respectiv dupa incetarea 

contractului aflat in derulare, avand ca obiect serviciile supuse achizitiei şi este valabil până la data 

de ……………………... inclusiv,  dar nu mai tarziu de data intrarii in operare a noului 

operator desemnat de catre ADID pentru Zona 3 Deta privind serviciul de colectare si 

transport  a deseurilor din Zona 3 Deta. 

 

6. Documentele contractului  
6.1 – Documentele contractului sunt: 

a) caietul de sarcini – inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea 

ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare, dacă este cazul - Anexa 1; 

b) propunerea tehnică - Anexa 2 si propunerea financiară - Anexa 3 ; inclusiv clarificarile din 

perioada de evaluare, daca este cazul 

c) garanția de bună execuție a contractului – Anexa 4, daca este cazul; 

d) angajamentul ferm de susținere din partea unui terț dacă este cazul - Anexa 5; 

e) contractele încheiate cu subcontractanții, dacă este cazul - Anexa 6; 

f) acord de asociere - dacă este cazul - Anexa 7 

g) alte documente/formulare relevante, dacă este cazul. 

6.2. În cazul în care, pe parcursul executării contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, se 

constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor 

prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini. 

 

7.  Obligaţiile principale ale prestatorului 

7.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele si performanţele prezentate in oferta 

tehnica, caietul de sarcini si cu respectarea legislaţiei în vigoare din domeniul pentru care s-a încheiat 

prezentul contract. 

7.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate graficul de prestare stabilit în Caietul 

de sarcini și cu obligaţiile şi condiţiile din prezentul contract. 

7.3 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, 

materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, 

si 

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in 

care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre 

achizitor. 

 

8.  Obligatiile principale ale achizitorului 

8.1 - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate, 

lunar, conform situațiilor de lucrări/servicii prestate. 
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8.2 - Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit. 

8.3 – Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de maxim 30 zile de la 

emiterea facturii de prestări servicii.  

8.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute 

convenite, furnizorului 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 onorează 

factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil. 

 

9.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

9.1 - În cazul În care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să-si execute obligațiile asumate 

prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă 

echivalentă cu o cotă procentuală din prețul contractului de 0,1% pentru fiecare zi de întarziere. 

9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 de zile de la expirarea 

perioadei convenite, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă 

procentuală din plata neefectuată de 0,1% pentru fiecare zi de întarziere. 

9.3 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod 

culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat și de a pretinde 

plata de daune-interese. 

9.4 - Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată 

furnizorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare 

să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despagubire pentru furnizor.  În acest caz, 

furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din  contract 

îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului. 

 

Clauze specifice 

 

10. Garanţia de bună execuţie a contractului 

10.1. (1) Garantia de buna executie a contractului este de 10% din valoarea totala a contractului fara 

TVA, respectiv …………. lei.  

(2) Garantia de buna executie se va constitui în favoarea achizitorului, în termen de 5 zile lucratoare 

de la semnarea contractului. 

(3)Garanţia de participare sau, după caz, garanţia de bună execuţie trebuie să fie irevocabilă, 

necondiţionată şi se constituie prin: 

a)virament bancar; 

b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel: 

 (i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat; 

 (ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat 

pentru achiziţiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără 

TVA şi respectiv pentru achiziţiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau 

egală cu 7.000.000 lei fără TVA; 

 (iii) asigurări de garanţii emise:– fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de 

funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt 

înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;– fie de 

societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de 

Supraveghere Financiară; 

c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei; 

d) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul garanţiei de bună execuţie; 

e) combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c), în cazul 

garanţiei de bună execuţie. 

În cazul în care garanţia de bună execuţie nu se constituie în termenul anterior mentionat, achizitorul 

are dreptul de a invoca rezilierea contractului, conform  art. 9.4 din contract, precum şi de a solicita 

daune interese. 
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(4) Garantia de buna executie a contractului va fi constituita pe o perioada egala cu perioada de 

valabilitate a contractului. 

10.2. Restituirea garanţiei de bună execuţie a Contractului se va face în conformitate cu prevederile 

art. 154
2
, alin. 2 din Legea 98/2016 dacă achizitorul nu a ridicat până la acea data pretenţii asupra 

acesteia. 

10.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita sumei 

stabilită drept garanție, dacă Prestatorul nu își execută, execută cu întârziere sau execută 

necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul Contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica 

pretenţia prestatorului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate. 

10.4. In cazul executarii partiale sau totale a garantiei de buna executie existente, furnizorul are 

obligatia reintregirii acesteia la nivelul avut anterior executarii, in termen de 5 zile de la executare. In 

cazul in care furnizorul nu reinnoieste garantia, achizitorul are dreptul de a percepe penalitati in 

conformitate cu prevedererile art. 9 din contract. 

 

11. Alte resposabilități ale prestatorului 

11.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 

promtitudinea cuvenite angajamentului asumat.  

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, 

materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă 

cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în 

contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.   

11.2 -  (1) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu 

graficul de prestare convenit. Totodată, este raspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi 

metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.  

 

12. Alte responsabilitati ale achizitorului 

12.1 – (1) Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe 

care le consideră necesare îndeplinirii contractului. 

(2) Persoana responsabilă/de contact, din partea achizitorului, în îndeplinirea acestui contract este 

d-l Petrican Mirel, inspector asistent în cadrul serviciului Urbanism, amenajarea teritoriului,      

 

13. Receptie si verificari  

13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 

conformitatea lor cu obiectul contractului. 

13.2 - Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în 

conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris 

prestatorului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop 

 

14. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare, încetare 

14.1 - (1)  Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data intrarii in vigoare a 

contractului, conform art. 5. 

(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor 

stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului prin semnarea unui act 

aditional. 

14.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora 

prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul 

convenit de părţi, 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 circumstante neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încalcarea 

contractului de către prestator, 
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îndreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze 

a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act 

aditional.  

14.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta 

are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de 

prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părtilor, prin act  adiţional. 

14.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice 

întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.  

14.5 – Contractul poate fi denuntat unilateral de oricare dintre părţi cu un preaviz de 30 de zile dacă 

există un motiv întemeiat pentru încetarea acestuia. 

14.6. - Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract 

indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului. 

14.7 – Contractul încetează înainte de termen, fără plata de despăgubiri, în situația încetării 

stării de urgență instituită prin Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență 

Timiș nr. 22/02.03.2021  și Hotărârea Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Orașului 

Deta nr. 1/26.02.2021, respectiv la data intrarii in operare a noului operator desemnat de catre 

ADID pentru Zona 3 Deta, pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul contractului in cauza, în 

condițiile și în conformitate cu legislația în vigoare. 

 

15. Ajustarea preţului contractului – Nu este cazul. 

Pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor prestatorului se calculează în baza tarifelor 

declarate în ofertă. 

 

16. Modificarea contractului 
16.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezeaza 

interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 

contractului. (prevederile art. 221 si art. 222 din Legea 98/2016). 

 

17. Subcontractanti – nu este cazul 

 

18. Protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal 

18.1-Părțile au luat cunoștință că, la data de 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 

al   Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice 

în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date 

și de abrogare a Directivei 95/46/CE (cunoscut sub denumirea Regulamentul General privind 

Protecția Datelor) (Regulamentul) a intrat în vigoare.  

 Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul contract, fiecare 

Parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter 

personal, incluzând, dar fără a se limita la, prevederile Regulamentului, legislația de punere în 

aplicare și deciziile pe care  autoritatea de supraveghere din România (ANSPDCP) le poate emite 

din când în când în legătură cu acestea.  

 Fiecare Parte va divulga celeilalte Părți date cu caracter personal privind angajații sau 

reprezentanții săi responsabili cu executarea prezentului contract. Aceste date vor consta în: [datele 

de identificare, poziție, angajator, număr de telefon, adresa de email a angajaților/reprezentanților 

relevanți]. 

Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile iau cunoștință și convin ca fiecare Parte să determine, 

în mod independent, scopul/scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în 

legatură cu acest contract. Mai precis, Părțile convin prin prezenta și confirmă că nu o să acționeze 

ca operatori asociați sau să fie într-o relatie de tip operator-persoană împuternicită de operator, 

fiecare Parte acționând ca un operator de date independent pentru propria prelucrare a datelor în 

legătură cu prezentul contract, și niciuna dintre Părți nu acceptă vreo răspundere pentru o încălcare 

de către cealaltă Parte a legislației aplicabile. 
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În cazul în care apar circumstanțe în care oricare dintre Părți acționează ca o persoană 

împuternicită a celeilalte Părți, sau ca un operator asociat împreună cu cealaltă Parte în legătură cu 

acest contract, Părțile se obligă să încheie un acord cu caracter obligatoriu în conformitate cu 

prevederile din articolele 26 și 28 din Regulament, precum și cu alte prevederi legale relevante. 

 

19. Forţa majoră 

19.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

19.2 -Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toata perioada în care aceasta actionează. 

19.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

19.4 - Partea contractantă care invocă forţa majora are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat 

şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea 

limitării consecinţelor. 

19.5 – Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea 

cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 

19.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părti încetarea de plin drept a prezentului contract, 

fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

 

20. Soluţionarea litigiilor 

20.1 - Achizitorul şi  prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neintelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu 

îndeplinirea contractului. 

20.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul nu 

reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 

soluţioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de către instanțele 

judecătorești din România.  

 

21. Monitorizarea riscurilor contractului 

21.1. Riscurile aferente implementarii contractului sunt urmatoarele, dara fara a se limita la acestea: 

 Riscul ca operatorul economic declarat castigator sa nu poata furniza in tot sau in parte 

produsele solicitate. Producerea acestui risc este prevenita prin clauza 9.1 din prezentul 

contract. 

 Riscul ca operatorul economic declarat castigator sa nu poata presta serviciile la 

performantele tehnice/calitatea solicitate prin caietul de sarcini. Operatorul economic are 

obligatia de a presta servciciile declarate ca neconforme de catre achizitor, fara a modifica 

pretul contractului, sau sa returneze suma incasata, daca vreunul din serviciile prestate nu 

corespunde parametrilor calitativi prevazuti in caietul de sarcini. 

 Riscul ca achizitorul sa nu poata plati in tot sau in parte contravaloarea serviciilor prestate. 

Producerea acestui risc este prevenita prin clauza 9.2 din prezentul contract. 

 In etapa de implementare a contractului de achizitie publica se va verifica, atat de achizitor, 

cat si de prestator, daca persoanele fizice sau juridice implicate in procesul de 

verificare/evaluare a ofertelor (mentionate in Fisa de date a achizitiei in cauza) s-au angajat la 

firma castigatoare/ furnizor, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la semnarea 

contractului de achizitie publica. Oricare dintre partile contractului de achizitie publica are 

obligatia de a sesiza aparitia unei astfel de situatii si a lua masurile necesare evitarii/eliminarii 

unei astfel de situatii. 

21.2. Întâlnirile de lucru/Ședințele de monitorizare se realizează la sediul achizitorului sau prin 

utilizarea Mijloace electronice de comunicare, utilizând datele de conexiune specificate în contractul 

de achizitie publica. Aranjamentele necesare pentru stabilirea ședințelor de monitorizare sunt în 

sarcina partii ce convoaca sedintele in cauza. 
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21.3. Oricare dintre Părți poate convoca întrunirea unei întâlniri cu scopul evaluării și 

reducerii/evitării riscurilor. Oricare dintre Părți poate solicita ca, la astfel de întâlniri, să participe și 

alte persoane, în vederea reducerii și evitării unor astfel de riscuri, cu condiția obținerii acordului din 

partea celeilalte Părți. 

Întâlnirile de lucru desfășurate în vederea reducerii și evitării riscurilor vor avea ca scop: 

i. găsirea unor soluții pentru reducerea sau evitarea efectelor riscurilor identificate, 

ii.  găsirea unor soluții și măsuri compensatorii pentru factorii afectați, 

iii. luarea de decizii cu privire la acțiunile care vor fi întreprinse cu respectarea prevederilor 

contractuale, 

iv. stabilirea riscurilor evitate și menționarea lor ca fiind prevenite/înlăturate. 

21.4. Achizitorul revizuiește/actualizează, de fiecare dată, Registrul Riscurilor prin înregistrarea 

deciziilor/modificărilor luate la fiecare întâlnire de lucru întrunită în acest sens. În cazul în care 

deciziile luate au efect asupra altor prevederi contractuale, se vor face modificările necesare. 

 

22. Limba care guvernează contractul 
22.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

 23. Comunicări 

23.1 - (1) Orice comunicare între părti, 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. 

23.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

24. Legea aplicabilă contractului 
24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

Părţile au înteles să încheie azi, .............................,  prezentul contract în 3 (trei) exemplare, din care, 

două pentru achizitor şi unul pentru prestator. 

  

              Achizitor,         Prestator, 

    ORAŞUL  DETA      

     Primar,       Administrator, 

 

                

 

         Consilier Juridic,           

             

 

 

  Şef serviciu buget contabilitate,                                                                   

             

   

 

 

           
    


