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Anexa la HCL nr. 70/2015 
 

CONTRACT DE PRESTĂRI DE SERVICII 
Nr.______ din______ 

 
 

In 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, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, s-a 
incheiat prezentul contract de furnizare de prestari de servicii 
 
 
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
COMUNA MIHĂILEȘTI, cu sediul în satul Mihăilești, comuna 
Mihăilești, judeţul Buzău, telefon/fax 0238584005, cod fiscal 
4088200, reprezentata prin primar – PETRE DORINEL, in calitate 
de achizitor 
Si  
____________, cu sediul în ____________________________, telefon/fax 
_____________, cod fiscal ___________, cont _______________ deschis la 
trezoreria __________ reprezentata prin ___________ in calitate de 
prestator 
 
 
 II. OBIECTUL CONTRACTULUI: executantul se obliga sa presteze 
servicii de deszapezire a drumurilor comunale si satesti din 
Comuna Mihailesti, Judetul Buzau cu utilajele din dotare furnizate 
in termen de 5 zile de la data semnarii prezentului contract, fara 
deservent, si cu inlocuire in termen de 24 ore in caz de defectiune. 
  
III. DURATA CONTRACTULUI: de la data semnarii de catre ambele 
parti si pana la 01.03.2016 cu posibilitatea de prelungire in caz de 
necesitate cu inca 1 luna.  
 
IV. PREŢUL CONTRACTULUI 
Preţul prestaţiei este de: 
- la interventie 160 lei/ora TVA inclus, motorina fiind achizitionata 
de catre prestator  
- la stationare cu deservent  15 lei/ ora, TVA inclus. 
Plata se va face lunar pentru luna anterioara dupa receptia 
lucrarilor, prin ordin de plata pe baza devizului din care sa reiasa 
orele executate si orele de stationare. 
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V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
Executantul se obliga sa realizeze prestatia datorata clientului care 
este prevazuta in contract. 
Clientul se obliga sa achite valoarea prestatiei in termen de 30 zile 
de la emiterea facturi, dupa semnarea procesului verbal de receptie 
a lucrarilor . 
 
VI. COMUNICARI/NOTIFICARI  
In interesul prezentului contract, orice notificare/ comunicare intre 
parti va fi considerate valabil indeplinita daca va fi transmisa 
celeilalte parti la adresa mentionata in prezentul contract, in scris 
prin serviciul postal, prin scrisore recomandata cu confirmare de 
primire. 
 
VII. RASPUNDERE CONTRACTUALA 
Prestatorul se obliga sa raspunda material pentru pagubele produse 
din vina sa clientului, in timpul executari serviciilor si sa plateasca 
o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,01 % pe zi din pretul 
lucrarilor neexecutate . 
In cazul in care beneficiarul nu onoreaza facturile in termen de 7 
zile de la expirarea perioadei de la punctul 5 atunci acesta va plati, 
ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,01 % 
pe zi din plata neefectuata . 
 
VIII  FORŢA MAJORĂ 
Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la 
termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător - total sau 
parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului 
contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 
obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este 
definită de lege. 
Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte 
părţi, în termen de 5 zile, producerea evenimentului şi să ia toate 
măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. 
Dacă în termen de 5 zile,  de la producere, evenimentul respectiv nu 
încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a 
prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-
interese. 
 
XI.RECEPTIA 
Receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate se va face de 
beneficiar in prezenta executantului . 
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X. INCETAREA CONTRACTULUI  
Prezentul contract inceteaza in urmatoarele cazuri:     
- Partile convin de comun acord inceterea contractului  
- Expirarea duratei contractului  
- Neindeplinirea sau indeplinirea defectuos a obligatiilor 
contractuale de catre una din parti.                                     
  
XI. LITIGII   

Litiigile care se vor naste din prezentul contract sau in 
legatura cu prezentul contract, inclusive cele referitoare la 
valabilitatea, interpretarea, executarea sau desfiintarea lui vor fi 
solutionate pe cale amiabiala sau in instanta judecatoreasca.  
 
XII Legea aplicabila contractului 
Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
 
 

Prezentul contract a fost incheiat azi         la sediul 
achizitorului, in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare 
parte. 
 
 

BENEFICIAR,             PRESTATOR,   
 
 
 
 
 

Preşedinte de sedinţă, 
Cernat Rada Rodica 
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