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Contract 

pentru servicii de catering  

Nr…..... data .......... 2019 
 

 

1. Preambul 

In temeiul: 
- Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 

- Hotararea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din 
Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;  

- Hotararii Consiliului Local al Municipiului Targu Mures nr. 271/05.11.2015 
privind aprobarea cuantumului alocatiei de hrana pentru copiii inscrisi la Centrul de zi 
Rozmarin; 

- Articolul 292 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal; 
- Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social; 
- HG nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente 

drepturilor prevazute la art. 129 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si 
promovarea drepturilor copilului; 

s-a incheiat prezentul contract de servicii intre, 

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI TARGU MURES, cu sediul 

in Targu Mures, str. Gheorge Doja, nr. 9, telefon 0365/430859, CUI reprezentata de 

Director executiv  Maier Mihaela , in calitate de achizitor, pe de o parte, 

Si 

SC                                                        , in calitate de prestator    

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................         

 

2. Definitii 

 

2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a). Contract - reprezinta 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 corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin Contract; 

d). Servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului; 

e). Produse – echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in 

anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a  le  furniza aferent 

serviciilor prestate conform contractului; 

f) Forta majora -  un eveniment  mai  presus de controlul partilor, care nu se datoreaza .greselii sau vinei 

acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si 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, embargou, 

enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor 

de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor 

uneia din parti; 
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j) Zi - zi calendaristica; 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 

 
4.1 - Prestatorul se obliga sa presteze "Servicii de catering ", cod CPV 55500000-5 : 
in perioada ............................, in conformitate cu obligatiile  asumate  prin  
prezentul contract pentru un numar de 90 de beneficiari stabiliti de catre Directia de 
Asistenta Sociala a Municipiului Tirgu Mures,  prin decizia Directorului Executiv. 
4.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru 
serviciile prestate. 

 
5. Pretul contractului 
 
5.1 . Standardele de cost / beneficiar sunt cele din anexa la H.C.L. 271/05.11.2015 , 

respectiv 7,50 RON pentru beneficiarii din Centrul de Zi Rozmarin. Modul de calcul a 
facturii de servicii va fi in concordanta cu numarul de beneficiari comunicati lunar de catre 
achizitor si prezenti pe baza de pontaj la servirea meselor. 
5.2 Valoarea estimata a contractului este de pana la valoarea de ……….... lei fara TVA . 
5.3  Standardele de cost raman ferme pe toata durata contractului, cu exceptia cazului  in 
care vor fi modificate prin hotarare de guvern, caz in care vor fi aplicabile noile standarde. 
5.4  Plata se va efectua in termen de 30 zile de la primirea facturii de catre achizitor, in 
functie de creditele bugetare alocate la acest articol de cheltuieli de catre Ordonatorul 
principal de credite. 

 
6. Durata contractului 

 

Perioada de executie a contractului este de ........................, incepand cu data de 

   ………………..si pana la data de …………. 

 
7. Executarea contractului 

 
   Executarea contractului incepe la data de ………….. 
 

8. Obligatiile principale ale prestatorului 
 

8.1 . Prestatorul se obliga sa presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract in 
perioada stabilita, in conformitate cu standardele prevazute in cadrul legislativ de 
specialitate roman si european. 
8.2 Prestatorul se obliga sa isi asigure dotarea tehnica necesara pentru buna indeplinire a 
contractului de fata. 
8.3 Prestatorul se obliga sa dispuna de personalul necesar indeplinirii obiectului 
contractului. 
8.4 Prestatorul se obliga sa respecte cerintele legale referitoare la siguranta, igiena si 
sanatate. 
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8.5 Prestatorul se obliga sa prezinte meniurile saptamanal, in fiecare zi de vineri pentru 
saptamana urmatoare, prin depunerea acestui meniu la registratura achizitorului. 
8.6 Prestatorul se obliga sa ofere gratuit serviiciile de transport cu mijloacele proprii din 
dotare.  

9.  Obligatiile principale ale achizitorului: 

 
9.1.Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate 

conform facturilor fiscale emise de catre Prestator la care vor fi atasate procesele verbale de receptie a 

serviciilor. Factura fiscala se va emite in termen de 30 zile de la receptia servicii lor, in functie de 

creditele bugetare alocate la acest articol de cheltuieli de catre Ordonatorul principal de credite. 

9.2.Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile prestate conform comenzilor transmise, pe baza listelor 

de prezenta si a serviciilor oferite de prestator. 

9.3.Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului cadrul legislativ in domeniul asistentei 

sociale,  care are legatura cu prezentul contract de prestari de servicii, ori de cate ori prestatorul solicita 

sprijin expres in acest sens. 

9.4.Achizitorul se obliga sa verifice ocazional portiile de mancare oferite beneficiarilor de catre 

prestator. 

9.5. Achizitorul are obligatia de a notifìca imediat prestatorul, in scris, in cazul aparitiei unor reclamatii  sau  

plangeri ce pot aparea  in  legatura c:u  portiile de mancare servite  zilnic. 
 

 
10. Plata serviciilor prestate 
 
Plata serviciilor care fac obiectul prezentului contract se va face prin ordin de plata, in baza 

facturii fiscale emisa lunar si a proceselor verbale de receptie. 
 
11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor 

 

11.1  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 diferenta de pret dintre plata serviciilor catre alti prestatori si suma cat ar fi trebuit 

platita catre prestatorul contractual, suma la care se vor calcula si penalitati de 0,01 % pentru fiecare zi 

de intarziere pana la data remedierii.   

11.2  Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod 

culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde 

plata de daune-interese. 

11.3 Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa  adresata 

fumizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare 

sa nu prejudicieze sau sa afecteze drepul la actiune sau despagubire pentru furnizor. In acest caz, 

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

pana la data denuntarii unilaterale a contractului. 

 
12. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare 

 
12.1 Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor incepand cu  data de 

.............................. 
12.2 Serviciile prestate in baza contractului sau,  daca este cazul,  oricare faza a acestora 
prevazuta a fi terminata intr-o perioada stabilita in graficul de prestare, trebuie finalizate 
de la data inceperii prestatiei serviciilor si pana la data de ................. 
12.3 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecta graficul de 
prestare, acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Partile vor 



 

4 
 

stabili de comun acord modul in care vor fi prestate in continuare serviciile contractate. 

 

 
13. Amendamente 
 

13. 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 comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului. 

13.2  In cazul in care achizitorul comunica prestatorului beneficiari cu probleme alergologice, acesta 

din urma se obliga sa livreze pentru persoanele in cauza hrana adecvata. 

 
14. Forta majora 

 

14.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 

14.2.Forta majora: exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 

14.3.Indeplinirea contractului  va  fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a  prejudicia 

drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 

14.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si 

in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii 

consecintelor. 

14.5.Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare 

parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca 

vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 
 
 

15. Solutionarea litigiilor 
15.1. Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative 

directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea 

contractului. 

15.2. Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si prestatorul nu 

reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se 

solutioneze de catre instante le judecatoresti competente de la sediul achizitorului. 

 
16. Limba care guverneaza contractul 
 
Limba care guverneaza contractul este 1imba romana 
 
17.Comunicari 
 

17.1. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract. trebuie sa fie 

transmisa in scris. 

17.2. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul 

primirii. 

17.3. Comunicarile intre parti se pot tace si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris 

a primirii comunicarii. 

 
18. Legea aplicabila contractului 
 
Contractul va fi interpretat conform legilor din Rornania. 
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Partile au  inteles  sa  incheie azi . . . . .. .. . . . . . . . prezentul contract in doua exemplare, cate unul 

pentru fiecare parte. 

 

ACHIZITOR 

 

p. Director Executiv , 

Maier Mihaela 

 

Sef serviciu FCRUASIP, 

Suciu Carmen 

 

Compartiment administrativ si 

achizitii  

Racz Cristina Ana 

 

Viza juridica, 

Scridon Iulia Gabriela  
 

 

 

 

PRESTATOR 

Manager, 


