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Contract  de prestari servicii 
nr. ___________ din __________________ 

 
 

1. Preambul 

Prezentul Contract de achiziție publică (denumit în continuare „Contract”), s-a încheiat având în 

vedere prevederile din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările și modificările 

ulterioare (denumită în continuare “Legea nr. 98/2016”) precum și orice alte prevederi legale 

emise în aplicarea acesteia, intre: 

 
Comuna Călui cu sediul în Strada Învățător Ilie Popescu, nr. 5, Localitatea Călui, Judetul Olt, CUI 

16560225, e-mail:primariacalui@yahoo.com, Telefon:+40 349883987, Fax:+40 349883987, legal 

reprezentata prin Primar Rotaru Sorin-Nicușor in calitate de achizitor, pe de o parte, 

 şi 

 S.C. …………….. ………………………………………………….., cu sediul în …………………………., telefon/fax 

…………….., inregistrata la O.R.C. sub nr. J_/___/___, avand C.U.I. ………………, cont 

.................................., deschis la Trezoreria ................, legal reprezentata prin d-nul/d-na 

…………………, având funcţia de ……………….., în calitate de prestator, pe de altă parte.  

2. Definiţii  
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) despăgubire generală: suma, neprevăzută expres în contract care este acordată de către 
instanţa de judecată sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă părţii prejudiciate 
în urma încălcării contractului de către cealaltă parte.  
g) penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de execuţie lucrări ca fiind 
plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau 
îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor din contract; 
h) garanţia de participare: garanţia care se constituie de către ofertant în scopul de a proteja 
autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia 
pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului de achiziţie publică. 
i) garanţia de bună execuţie : garanţia se constituie de către executant în scopul asigurării 
autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a 
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 
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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. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2.Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 
specifică in mod diferit. 
 
4. Obiectul principal al contractului   
4.1. Prestatorul se obligă să presteze, în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu 
obligaţiile asumate prin prezentul contract, “Servicii privind elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală 

a Comunei Călui, Județul Olt pentru perioada 2022 – 2027,  Statutului Unității Administrativ Teritoriale 

Comuna Călui, Județul Olt,  Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a Comunei Călui, Județul Olt  și 

a Documentației aferente privind aplicarea prevederilor Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025”, in 
conformitate cu respectarea dispozitiilor prezentului contract, a prevederilor caietului de sarcini si a 
legislatiei incidente.  
 
5. Preţul contractului 
5.1. Achizitorul se obligă să achiziționeze serviciile solicitate, respectiv să cumpere şi să plătească 
prestatorului preţul convenit în prezentul contract.   
5.2. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor, plătibil 
prestatorului de către achizitor  este de ...................... lei  fara  TVA, la care se adauga TVA in 
valoare de ...............lei, pretul total al serviciilor fiind deci de  ______________ lei cu TVA 
conform anexei nr. 1 la prezentul contract  
5.4. Preturile sunt cele prezentate in propunerea financiara, sunt exprimate in lei, fara T.V.A. si 
sunt ferme si nerevezuibile pe toata perioada derularii prezentului contract. 
5.5. Valoarea de contract acceptata va acoperi toate obligatiile Prestatorului potrivit prevederilor 
Contractului si toate cele necesare pentru o executie corespunzãtoare cu respectarea tuturor 
prevederilor Caietului de sarcini si a legislatiei in vigoare. 
 
6. Durata contractului 
6.1  Contractul intră în vigoare la data semnarii de catre parti si isi produce efectele pana la data 
indeplinirii integrale a tuturor obligatiilor contractuale, asumate de catre parti. 
6.2 Termenul de prestare a serviciilor de catre prestator va fi in conformitate cu propunerea 
financiara si anume in decurs de 120 zile. 
 
7. Documentele contractului 
7.1 - Documentele contractului sunt: 

a) caietul de sarcini 
b) propunerea financiara 
c) anexa nr. 1 – detalierea pretului contractului; 

 
8.  Obligaţiile principale ale prestatorului 
8.1 Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în 
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate si cu cerintele caietului de 
sarcini. 
8.2 Prestatorul se obligă să presteze la termen, serviciile la standardele şi/sau performanţele 
prezentate în caietul de sarcini.  
8.3 Prestatorul este responsabil de îndeplinirea cerinţelor privind informarea persoanelor ale 
căror date cu caracter personal se colectează şi prelucrează, conform prevederilor legale pentru 
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protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a 
acestor date.  
8.4 Prestatorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:  
- reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de materialele folosite pentru sau în legătură cu 
produsele achiziţionate. 
 
9.  Obligaţiile principale ale achizitorului 
9.1 Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit. 
9.2. Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea 
contractului, conform art. 5 din prezentul contract.  
9.3. Achizitorul, prin persoanele responsabile desemnate, are dreptul de a inspecta şi/sau de a 
testa prestarea serviciilor menționate la art. 4.1, pentru a verifica conformitatea lor cu 
specificaţiile din caietul de sarcini. 
 
10.  Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
10.1. Partile sunt de drept în întârziere cu privire la executarea obligațiilor stabilite în sarcina 

acestora prin Contract sau conform legislației aplicabile. Prin simpla expirare a termenului stabilit 

pentru executarea unei obligații, debitorul obligației neexecutate va fi în întârziere. 

Părţile convin ca simpla neexecutare a obligatiilor de către prestator în termenele și condițiile 

prevăzute în prezentul Contract, constituie prin ea însăși dovada prejudiciului suferit de achizitor 

și dă dreptul acestuia la repararea prejudiciului suferit. 

10.2. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile 

asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul, de a deduce din preţul contractului  ca 

penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,01 % pentru fiecare zi de întârziere, din 

valoarea prestaţiei neexecutate, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 

10.3.  În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la data primirii 

facturii, atunci acesta are obligaţia de a plăti  ca penalitate  o sumă echivalentă cu o cotă 

procentuală de 0,01 % din suma datorată,  pentru fiecare  zi de întârziere, până la data efectivă a 

plăţii. 

Penalităţile datorate curg de drept, fără punerea în întârziere şi fără nicio altă formalitate 

pealabilă, de la data scadenţei obligaţiilor asumate conform prezentului contract şi până la data 

îndeplinirii respectivei obligaţii. 

10.4. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 
culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a 
pretinde plata de daune-interese. 
10.5. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă 
adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca 
această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru 
prestator.  În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru 
partea din  contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 
 

 

11. Facturare si plata 
11.1. Factura se va emite dupa receptia serviciilor prestate de catre reprezentantul  imputernicit  
din  partea achizitorului. Aceasta va fi emisa pe baza preturilor specificate in propunerea 
financiara si  mentionate  in  prezentul  contract. 
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11.2. Achizitorul va efectua plata in lei, catre prestator, in  termen de maxim 30 de zile de la data 
inregistrarii la sediul achizitorului a facturilor emise în temeiul situațiilor de plată acceptate de 
achizitor si conform proceselor-verbale de predare-primire (receptie documentatii). 
 
 
12. Recepţie şi verificări  
12.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor. 
12.2. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul 
are obligaţia de a notifica în scris  prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi 
pentru acest scop. 
12.3. Receptia si confirmarea serviciilor prestate se face de catre reprezentantii imputerniciti din 
partea achizitorului in prezenta prestatorului, ocazie cu care  confirma respectarea cantitativa si 
calitativa a serviciilor. Serviciile  prestatorului se consemneaza in documentele primare (situatii de 
plata) completate de reprezentantii prestatorului. 
12.4.  Documentatiile se vor preda dupa cum urmeaza : 
- pentru dezbaterea publică și aprobarea celor 4 (patru) lucrări prezentate la punctul II se solicită 

câte 1 exemplar printat și transmiterea pe email (la adresa de email primariacalui@yahoo.com) în 

format electronic a fiecarei lucrări. 

- după aprobarea de către Consiliul Local, varianta finală a celor 4 (patru) lucrări se va livra de 

către firma prestatoare atât în format electronic (word si pdf), cât și pe suport de hârtie, în 2 

exemplare fiecare lucrare. 

 Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Călui va fi actualizată ori de către ori se impune acest 
lucru, în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile sau alte surse de finanțare pe 
perioada 2022-2027, la solicitarea benefiarului fără costuri suplimentare. 
 
13. Încetarea contractului 
13.1.Prezentul contract poate inceta in urmatoarele cazuri: 
a) prin acordul de vointa al partilor semnatare; 
b) prin reziliere, conform prevederilor art. 13.2.; 
c) in caz de actiune a fortei majore pentru o perioada mai mare de 30 de zile, care face imposibila 
executarea obligatiilor pentru partile semnatare. 
13.2. Achizitorul are dreptul de a rezilia unilateral prezentul contract , cu efecte depline, fara 
necesitatea vreunei alte formalitati si fara interventia vreunei autoritati sau instante de judecata, 
printr-o notificare scrisa adresata prestatorului, in oricare din situatiile de mai jos: 
a) prestatorul a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru o fapta care a 
adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala; 
b) impotriva prestatorului a fost pronuntata o hotarare judecatoreasca definitiva cu privire la 
implicarea sa in activitati de frauda, coruptie, spalare de bani, ale vreunei organizatii criminale sau 
in orice alt activitate ilegala; 
d) prestatorul a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul sindic; 
e) aparitia oricarei alte situatii temeinic justificate sau a unei incapacitati a prestatorului care 
impiedica executarea prezentului contract. 
13.3.Daca achizitorul reziliaza prezentul contract, acesta va fi indreptatit sa recupereze de la 
prestator orice pierdere sau prejudiciu suferit, fara a renunta la celelalte actiuni la care este 
indreptatit in baza prezentului contract. 
13.4.Incetarea contractului nu va afecta niciun alt drept al achizitorului sau al prestatorului 
dobandit anterior acestuia, in temeiul prezentului contract. 
13.5.Incetarea contractului in oricare din situatiile mentionate in prezentul articol nu va avea 
niciun efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti. 
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14. Ajustarea preţului contractului 
14.1. Pentru serviciile prestate, plaţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în 
propunerea financiară, anexă la contract. 
14.2. Preţul contractului nu se actualizează si este ferm. 
 
15. Garanţia de bună execuţie a contractului – nu se constituie. 

 
16. Amendamente  
16.1. Parţile 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 şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului. 
 
17. Subcontractarea 
17.1. Prestatorul are obligatia ca in cazul in care subcontracteaza, sa incheie contracte cu 
subcontractantii desemnati in aceleasi conditii in care a semnat prezentul contract cu achizitorul. 
17.2. Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor pentru modul in care isi indeplineste 
obligatiile asumate prin prezentul contract. 
17.3. Subcontractantii sunt pe deplin raspunzatori fata de prestator pentru modul in care acestia 
isi indeplinesc partile lor din contracte. 
17.4. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dupa obtinerea acordului prealabil, 
in scris al achizitorului. Schimbarea subcontractantului va fi notificata achizitorului si nu va avea 
influente asupra preturilor unitare. 
 
18. Cesiunea  
18.1. Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin 
prezentul contract. 
18.2. Prestatorul poate cesiona dreptul său de a încasa contravaloarea serviciilor cu acordul 
autorității contractante. 
18.3.  Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni. 
18.4. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte 
obligaţii asumate prin contract. 
 
19. Forţa majoră 
19.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
19.2. Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
19.3. Îndeplinirea 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 majoră 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. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului 
contract, fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 
 
20. Soluţionarea litigiilor 
20.1. Achizitorul şi  prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură 
cu îndeplinirea contractului. 
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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, partea lezata in drepturi se va 
putea adresa instantelor de judecata competente de la sediul achizitorului.    
 
21. Limba care guvernează contractul 
21.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 
  
22. Comunicări 
22.1 - (1) Orice comunicare între părţi, 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. 
22.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
23. Prevederi privind protectia datelor cu character personal  

23.1. In scopul executarii prezentului contract, fiecare Parte trebuie sa prelucreze date cu caracter 

personal privind angajatii si/sau reprezentantii celeilalte Parti. Fiecare Parte va divulga celeilalte 

Parti date cu caracter personal privind angajatii sau reprezentantii sai responsabili cu executarea 

prezentului contract.  

Atunci cand prelucreaza date cu caracter personal in legatura cu prezentul contract, 

fiecare parte se obliga sa se conformeze legislatiei aplicabile privind protectia datelor cu caracter 

personal, incluzand dar fara a se limita la, prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 

al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene privind protectia persoanelor fizice in 

ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date 

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

Protectia Datelor) (Regulamentul), legislatia de ppunere in aplicare si deciziile pe care autoritatea 

de supraveghere din Romania (ANSPDCP) le poate emite in legatura cu acestea. 

Pentru evitarea oricarui dubiu, Părțile iau la cunostință și convin ca fiecare Parte să 

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

personal in legatură cu acest contract. Mai precis, Părțile convin prin prezenta și confirma că nu o 

să acționeze ca operatori asociați sau să fie într-o relație de tip operator-persoana împuternicită 

de operator, fiecare Parte actionând ca un operator de date independent pentru propria 

prelucrare a datelor în legătură cu prezentul contract, si niciuna dintre Părți nu accepta vreo 

răspundere pentru o încălcare de către cealaltă Parte a legislației aplicabile. 

In cazul in care apar circumstante in care oricare dintre Parti actioneaza ca o persoana 

imputernicita a celeilalte Parti, sau ca un operator asociat impreuna cu cealalta Parte in legatura 

cu acest contract, partile se obliga sa incheie un acord cu caracter obligatoriu in conformitate cu 

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

24. Legea aplicabilă contractului 
24.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
24.2. Partile vor respecta si se vor supune tuturor legilor si reglementarilor din Romania, precum 
si reglementarilor direct aplicabile ale CE, jurisprudentei Curtii Europene de Justitie si a 
Tribunalului de Prima Instanta si se va asigura ca personalul lor, salariat sau contractat, 
conducerea lor, subordonatii acestora, si salariatii din teritoriu vor respecta si se vor supune de 
asemenea acelorasi legi si reglementari. Fiecare parte va despagubi pe cealalta parte in cazul 
oricaror pretentii si actiuni in justitie rezultate din orice incalcari ale prevederilor in vigoare de 
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catre acesta, personalul sau, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, 
subordonatii acestuia, precum si salariatii din teritoriu. 
24.3. Partile declara ca poseda toata experienta si cunostintele necesare incheierii acestui 
Contract si incheie acest Contract in deplina cunostinta a clauzelor sale, cunoscand si intelegand 
toate aspectele legale, tehnice si comerciale legate de incheiere si prestare, motiv pentru care 
niciuna dintre parti nu va putea invoca art. 1221 alin. (1) Cod civil. 
 
Parţile au înteles să încheie prezentul contract astazi .....................,  în două exemplare, câte unul 
pentru fiecare parte.   
 
                     ACHIZITOR                                                                          PRESTATOR 

      COMUNA CĂLUI,                                                               SC ............................  
PRIMAR,                                                             ……………. 

           ROTARU SORIN-NICUȘOR                                                            .......................... 
 
 

CONTABIL, 

CĂLUIANU ALINA-NICOLETA 

 

SECRETAR, 

GHINDEANU LAURA DIANA 

 

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE, 

CĂLINA MARIUS 

 

VIZA C.F.P. 

     CIOBANU  DUMITRU               
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 8 

Anexa 1 la Contract nr. __________________ 
 

DETALIEREA PRETULUI CONTRACTULUI 
 

“Servicii privind elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Călui, Județul Olt pentru 
perioada 2022 – 2027,  Statutului Unității Administrativ Teritoriale Comuna Călui, Județul Olt,  
Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a Comunei Călui, Județul Olt  și a Documentației 

aferente privind aplicarea prevederilor Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025" 
 
 

Tabel centralizator de preturi (fara TVA) 

Nr. 

crt. 

Servicii Nr. 

bucăți 

Oferta financiara 

fără TVA 

- lei - 

1. 
Elaborare Strategie de Dezvoltare 
Locala a Comunei Călui pentru 
perioada 2022-2027 

1  

2. Statut UAT Comuna Călui 1  

3. 
Strategia de Dezvoltare a 
Serviciilor Sociale 2022-2027 

1  

4. 
Documentație aplicare Strategie 
Națională Anticorupție 2021-2025 
pentru Comuna Călui 

1  

 TOTAL   

 

 

                     ACHIZITOR                                                                          PRESTATOR 
      COMUNA CĂLUI,                                                               SC ............................  

PRIMAR,                                                             ……………. 
           ROTARU SORIN-NICUȘOR                                                            .......................... 
 
 

CONTABIL, 

CĂLUIANU ALINA-NICOLETA 

 

SECRETAR, 

GHINDEANU LAURA DIANA 

 

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE, 

CĂLINA MARIUS 

 

VIZA C.F.P. 

     CIOBANU  DUMITRU               
 


