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              Model: 
 

CONTRACT DE SERVICII  

  nr. ..................................din ...................................... 
 

 

 

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice a Legii NR.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 

publice, republicată şi a Hotărârii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publice/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 

privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul contract de prestare servicii între: 

1. Părţi contractante 
 

Autoritatea contractantă: Municipiul Târgu Mureş, cu sediul în Târgu Mureş, P-ţa Victoriei. nr.3, telefon 

0265268330, cont.4322823..deschis la B.N. Trezoreria Târgu Mureş, reprezentată prin primar Soos Zoltan., în 

calitate de achizitor pe de o parte şi, 
 

Prestatorul  .................................... ..., cu sediul in  ..................... ...., str... ........ , nr.  .......... , judetul ..... ....... , 

telefon:  ............ , fax .............. , cod de inregistrare fiscala .................... , cont deschis la Banca Natională - 

Trezoreria  ................................................................................. cont   garantii   de   bună execuţie 

 .................................................... reprezentat prin ................................... , în calitate de prestator, 

 pe de altă parte, 

Au convenit şă încheie prezentul contract nr.  ______________________________  din  ______  stabilind 

următoarele:. 

2. Obiectul şi preţul contractului 

2.1. În conformitate cu solicitarea Achizitorului şi cu prevederile prezentului contract, Prestatorul va presta  

servicii de salubritate - activitatea de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în 

funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, în  municipiul Târgu Mureş, aşa cum sunt ele definite, 

descrise şi specificate în Caietul de sarcini. 

 

Activitatea de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora 

pe timp de polei sau de îngheţ, care face obiectul contractului sunt următoarele: 

a) Curăţatul manual al zăpezii, gheţii şi poleiului si eliminarea definitiva de pe domeniul 

public 

b) Pluguitul; mecanizat 

c) Combaterea gheţii şi poleiului; mecanizat 

d) Curăţarea de zăpadă şi gheaţă a canalelor de scurgere de pe căile publice manual; 

e) Încărcat şi transportat zăpada şi gheaţa. 
2.2 Străzile municipiului Târgu Mureş unde Prestatorul va presta serviciile menţionate sunt cele precizate in 

anexele la Caietul de sarcini. 

2.3 ____ Prestatorul va respecta indicatorii minimali generali şi garanţii pentru serviciile publice de 

salubritate – activitatea  de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a 

acestora pe timp de polei sau de îngheţe, prevazuţi în Regulamentul de organizare si funcţionare a serviciului, 

aprobat prin HCL nr. ___________ din .......................2021. 
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2.4. Prestatorul va respecta şi îndeplini prevederile Caietului de sarcini şi ale Regulamentului de organizare si 

funcţionare a a activitatății de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a 

acestora pe timp de polei sau de îngheţ, în municipiul Târgu Mureș. 

2.5 La încetarea contractului din orice cauză, bunurile predate pentru desfasurarea activitatiilor, se vor 

repartiza corespunzător destinațiilor menționate la acel punct, prestatorul fiind obligat să restituie în deplină 

proprietate libere de orice sarcini, bunurile. 

 

3. Preţul 

3.1. Valoare prezentului contract, calculată la data semnării pe baza preţurilor unitare din oferte şi a cantităţilor 

prevăzute în contract  este în sumă de ______________lei fara T.V.A. la care se adauga 

TVA___________lei; 

3.2 Valoarea contractului va putea fi suplimentată în funcție de condițiile meteo, prin act adițional, după 

aprobarea în Consiliu Local. 

3.3 Preţul serviciilor se va achita conform capitolului  Facturarea şi decontarea serviciilor din Caietul de 

sarcini. 

 

Prețurile unitare sunt următoarele : 

 

Nr. 

crt. 
Utilaj/personal Unitatea de măsură  

Tarif ofertat 

( lei, fără TVA) 

1 
Autospecială cu lamă şi RNSP pentru 

lucrări de deszăpezire 
Lei/oră staționare   

 2  
Autospecială cu lamă şi RNSP pentru 

lucrări de deszăpezire 
Lei/oră funcţionare   

3 Încărcător frontal Lei/oră funcţionare   

4 Autobasculantă 10 tone Lei/oră funcţionare   

5 Personal de deservire (muncitori) Lei/persoană/oră   

    

Nr. 

crt. 
Material antiderapant Unitatea de măsură  

Tarif ofertat 

( lei, fără TVA) 

6 Piatră spartă spălată 3-7 mm  Lei/tonă   

7 Sare Lei/tonă   

8 Clorură de magneziu Lei/kg   

9 Clorură de calciu Lei/kg   

10 Nisip Lei/tona  
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4. Durata contractului 

4.1 Contractul intră în vigoare la data semnării.  
4.2 Durata contractului: 15.11.2021 – 15.03.2022, cu posibilitate de prelungire atât a perioadei de 
începere, cât și a perioadei de încetare a contractului, în caz de condiții meteo specifice de iarnă 
(ninsori, polei etc.).  

 

5. Documentele contractului 

5.1 Documentele prezentului contract sunt: 

• Propunerea tehnica şi propunerea financiară 

• Caietul de sarcini 

• Regulamentul de organizare și funcționare 

• Garanția de bună execuție ( dacă e cazul ) 

• Alte documente (dacă este cazul) 

5. Definiţii 

5.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a) contract – prezentul contract și toate anexele; 

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

c) Caiet de sarcini -  anexa la contract 

d) Cesiune -  operațiune juridică ce poate fi realizată numai în condițiile Legii 98/2016 și clauzelor stabilite în 

contract 

e) Conflict de interese – orice situație care se încadrează în prevederile art.59-61 din Legea 98/2016 

f) Contract de subcontractare – acord încheiat în scris între Contractant și un terț ce dobândește calitatea de 

subcontractant în condițiile Legi 98/2016 prin care Contractantul subcontractează, dacă este cazul, parte din 

contract în conformitate cu prevederile contractului 

g) Finalizare/Ajungere la termen – este atunci când prestatorul a realizat toate activitățile stabilite prin contract 

și a prezentat toate rezultatele, astfel cum este stabilit în metodologia de desfășurare a activităților acceptată 

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

integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

i) servicii - activităţi a căror prestare face obiectul contractului; 

j) 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; 

k) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini şi în 

propunerea tehnică; 

l) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii acestora, 

care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului 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, embargo, 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; 

m) Întârzieri -  orice eșec al prestatorului de a executa orice obligații contractuale în termenul convenit prin 

intermediul planului de lucru al activităților acceptat, dar fără a se limita obligația sa de a finaliza serviciile și 

de a preda rezultatele la Finalizare/Ajungere la termen 

n) Oferta – actul juridic prin care prestatorul și a manifestat voința  de a se angaja, din punct de vedere juridic, 

în prezentul contract și cuprinde Oferta financiară, Oferta tehnică precum și alte documente care fac parte din 

dosarul achiziției. 

o) Servicii – activități a căror prestare face obiect al contractului 

p) Subcontractant  - orice operator economic care nu este parte a acestui contract și care executa și/sau 

furnizează anumite părți ori elemente ale contractului ori îndeplinește activități care fac parte din obiectul 
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contractului, răspunzând în fața contractantului pentru organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în 

acest scop 

q) Termen -  interval de timp în care părțile trebuie să-și îndeplinească obligațiile, astfel cum este stabilit prin 

contract, exprimat în zile, care începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului și se încheie 

la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului, ziua în cursul căreia a avut loc un eveniment sau s-a realizat 

un Act al Autorității contractante, nu este luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a termenului exprimat 

altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, om duminică sau sâmbătă, termenul se încheie la expirarea 

ultimei ore a următoarei zi lucrătoare. 

h) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
 

6. Garanţia de bună execuţie a contractului 

 

6.1.  Prestatorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului în termen de 

maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului. 

6.2. Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului în valoare de _____________ lei, reprezintă 10 % 

din preţul acestuia fără TVA;  

În cazul in care pe parcursul executării contractului se suplimentează valoarea 

acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelare cu noua 

valoare a contractului. 

6.3 Garanţia de bună execuţie se poate constitui prin instrument de garanţie, virament bancar sau reţineri 

succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. 

6.4 În cazul în care garanţia se va constitui prin instrument de garanţie, aceasta devine anexă la contract, iar în 

cazul în care garanţia se va constitui prin reţineri succesive din facturile înaintate la plată, contractantul are 

obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la Trezorerie, iar suma iniţială care se 

depune de către contractant în contul astfel deschis este de 0,5% din preţul contractului de executie fara TVA. 

6.5 Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont prin 

reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilite drept 

garanţie de bună execuţie în documentaţia de atribuire. Autoritatea contractantă va dispune ca unitatea să 

înştiinţeze contractantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. Din contul de disponibil 

deschis la Trezorerie pe numele contractantului pot fi dispuse plăţi atât de către contractant, cu avizul scris al 

achizitorului care se prezintă la Trezorerie cât şi de unitatea Trezoreriei la solicitarea scrisă a achizitorului în 

favoarea căruia este constituită garanţia. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea 

contractantului. 
 

6.6 Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a 

notifica pretenţia, atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care 

nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună 

execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de 

prestat. 

6.7 Autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie după cum urmează: 

a) valoarea garanţiei de buna execuţie, în termen de 14 zile de la data expirarii contractului subsecvent, dacă nu 

a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei. 

 

7. Standarde 

7.1. - Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către prestator în 

propunerea sa tehnică. 

8. Caracterul public al contractului 

8.1 (1) Dosarul achizitiei publice are caracter de document public. 

(2) Accesul la aceste informatii poate fi restrictionat in cazul in care acestea sunt clasificate prin acordul 

părtilor sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii. 

(3) In cazul in care s-a precizat confidentialitatea anumitor clauze, o parte contrctanta nu are dreptul 
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de a face cunoscuta respectiva prevedere fara acordul scris al celeilalte parti, cu doua exceptii: 

• informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte 

contractanta 

• partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia. 
 

9. Drepturi de proprietate intelectuală 

9.1 Prestatorul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: 

a) 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 prestarea serviciilor; 

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de 

încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 
 
 

 

 
 

 

10. Conflictul de interese 

10.1 Promitentul-prestator va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care 

ar putea compromite executarea obiectivă şi imparţială a contractului. Conflictele de interese, astfel 

cum sunt acestea definite în contract, pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, 

afinităţilor, legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice 

conflict de interese apărut în timpul executării contractului trebuie comunicat în scris 

promitentului-achizitor fără întârziere.  

10.2 Promitentul-achizitor îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare 

şi poate solicita măsuri suplimentare dacă este necesar. promitent-prestator se va asigura că 

personalul acestuia, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu 

se află într-o situaţie care ar putea genera un conflict de interese. Promitentul-prestator va înlocui, 

imediat şi fără vreo compensaţie din partea promitentului-achizitor, orice membru al personalului său 

salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, care se regăseşte într-o astfel de 

situaţie. 

10.3 Promitentul-prestator se va abţine de la a stabili contacte care ar putea să-i compromită 

independenţa ori pe cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din 

teritoriu. Când promitentii-prestatori nu îşi menţin independenţa, promitentul-achizitor, fără 

afectarea dreptului acestuia de a obţine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei 

de conflict de interese, va putea decide încetarea de drept şi cu efect imediat a contractului.  

11. Responsabilităţile prestatorului 

11.1. Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu respectarea nivelurilor de calitate și 

condițiilor tehnice prevăzute în Caietul de sarcini și Regulamentul serviciului, necesare funcționării în condiții 

de eficiență și siguranță precum și în conformitate cu propunere tehnică și propunerea financiară anexă la 

contract.  

11.2 Prestatorul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, materiale, 

instalaţiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi pentru 

contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod 

rezonabil din contract. 

11.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu graficul de prestare 

convenit. Totodată este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât 

şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.  

11.4 Să presteze activitatea de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a 

acestora pe timp de polei sau de îngheţ, astfel încât să se asigure continuitatea activităţii, cu respectarea 

prevederilor contractuale, a Caietului de sarcini, a Regulamentului serviciului şi a tuturor reglementărilor 

legale în vigoare 

11.5 Prestatorul va asigura și va întreține toate cele necesare derulării activității pentru personalul său. De 

asemenea prestatorul va asigura facilitățile și pentru personalul achizitorului responsabil pentru derulare a 

contractului 
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12. Responsabilităţile achizitorului 

12.1. Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţie prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care 

acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului. 

12.2 Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfaşurarea prestării serviciilor şi de a stabili conformitatea lor 

cu specificaţiile din anexele la contract. 

12.3 Achizitorul prin serviciul de specialitate, va întocmi saptămânal programele de lucru în cazul activităților  

de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau 

de îngheţ și le va comunica prestatorului 

 

Art.13. Recepţie şi verificări 

13.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu 

prevederile din propunerea tehnică, Regulamentul serviciului şi din Caietul de sarcini. 

13.2 Verificările vor fi efectuate zilnic de catre reprezentanti ai celor două părţi, prestatorul va pune la 

dispozitie mijoacele auto de transport. 
 

13.3 Recepţia calitativă şi cantitativă a lucrărilor executate în cadrul activităţii de de curăţare şi transport a 

zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ se face zilnic de 

către reprezentanţii Achizitorului, în acest sens întocmindu-se un raport de constatare zilnic. 

13.4 În rapoartele de constatare, se va consemna şi modul de rezolvare de către Prestator a sesizărilor primite 

de la utilizatori şi, eventual, penalităţile aplicate Prestatorului pentru deficienţele constatat. 

13.5 Achizitorul nu va recepţiona lucrările efectuate parţial sau executate necorespunzător calitativ şi nici 

lucrările executate în afara programului de lucru sau fără comandă emisă de Achizitor 

13.6 În baza rapoartelor de constatare zilnice, Prestatorul va întocmi centralizatoare care vor cuprinde , după 

caz: informaţii referitoare la durata de acţiune utilajelor de deszăpezire, volumul/cantitatea de servicii real 

executată, pe tipurile de operaţiuni/activităţi, obiectivele/arterele pe care s-a acţionat şi schimburile în care au 

fost desraşurate respectivele operaţiuni, unitatea de măsura, cantitatea recepţionată, preţul unitar şi valoarea 

totală a prestaţiei efectuate. 

13.7 Prestatorul va prezenta Achizitorului, un raport de activitate conţinând volumele de lucrări efectuate 

(centralizarea fişelor zilnice). Aceste rapoarte se aprobă de către Achizitor, Prestatorul putând proceda la 

facturarea serviciilor aferente în baza acestora. 

13.8 În cazul în care Achizitorul are observaţii cu privire la conţinutul documentelor mai sus menţionate, 

Prestatorul are obligaţia de a prelua în mod corespunzător respectivele observaţii şi de a rectifica conţinutul 

acestora, urmând să procedeze la emiterea facturii numai după aprobarea în mod corespunzător a rapoartelor 

lunare de către reprezentanţii Achizitorului 

13.9 Prestatorul are obligaţia de a coopera cu reprezentanţii Achizitorului şi/sau a altor autorităţi abilitate şi 
competente, permiţând acestora verificarea tuturor înregistrărilor şi documentelor întocmite referitoare la 
serviciul de salubrizare – componenta de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în 
funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, precum şi inspectarea oricăror facilităţi, utilaje, 
echipamente sau vehicule utilizate în această activitate. 
 

14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

14.1 (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor odata cu intrarea in vigoare a contractului. 

(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate 

achizitorului, părţile vor stabili de comun acord: 

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; 

b) totalul cheltuielilor aferente, acordate conform prevederilor legale, dacă este cazul, care se vor adăuga la 

preţul contractului. 

14.2 (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, orice fază a acestora prevăzută să fie 

terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare trebuie finalizată în termenul convenit de părţi, termen 

care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 

(2) În cazul în care: 

  a) orice motive de întârziere ce nu se datorează prestatorului;  



Page 7 of 10 

  b) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului 

de către prestator îndreptăţesc prestatorul să solicite prelungirea perioadei de prestare a serviciilor 

sau a oricărei faze a acestora, părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna 

un act adiţional. 

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 părţilor, prin act adiţional. 

14.4 Cu excepţia prevederilor clauzei 14.2 pct (2) şi în afara cazului în care achizitorul este de acord cu o 

prelungire conform clauzei 14.3, o întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a percepe 

penalităţi. 
 

15. Modalităţi de plată 

15.1 Achizitorul va efectua plata serviciilor prestate de catre prestator in lei, conform punctului 3 din 

prezentul contract. 

 

16. Actualizarea, modificarea preţului contractului 

16.1 Pentru serviciile prestate plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate în propunerea 

financiară.  

16.2 Nu se acceptă actualizarea, modificarea tarifelor. 

16.3 Valoarea totala a prețului contractului si durata contractului va putea fi modificată în cazul modificărilor 

condițiilor meteo care duc la creșterea cantităților de servicii necesare asigurarii activității de curăţare şi 

transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, prin 

act adițional. Contractul poate fi modificat prin incheierea de acte aditionale in cursul perioadei de valabilitate, 

fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cand modificarile, indiferent de valoarea lor, nu sunt 

substantiale, cu respectarea prevederilor legale in vigoare la data incheierii acestuia. Modificarile 

cantitatiilor/pretului contractului care nu rezulta din aplicarea directa si nemijlocita a prevederilor contractuale 

vor fi analizate de la caz la caz, ca modificari ale contractului, care pot fi: modoficari in conditii exceptionale, 

modificari nesubstantiale sau modificari substantiale 
 

17. Amendamente 

17.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului prin act adiţional în cazul apariţiei unor circumstanţe care nu au putut fi 

prevăzute la data încheierii contractului si nu aduc modificari substantiale acestuia, in conditiile 

prevazute de lege. 
 

18. Subcontractanţi 

18.1 (1) Prestatorul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în 

care el a semnat contractul cu achizitorul. Activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, 

sunt cuprinse în contractul de achiziţie publică. 

18.2. (1) Achizitorul poate efectua plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de 

către subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită la momentul incheierii contractului de 

achizitie publica sau la momentul introducerii lor in contract, serviciile prestate contractantului 

potrivit contractului dintre contractant şi subcontractant. 

(2) Achizitorul efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este 

confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv achizitor, prestator şi subcontractant sau de 

achizitor şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, prestatorul blochează confirmarea prestarii 

obligaţiilor asumate de subcontractant. 

(3) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1)-(3) nu diminuează răspunderea prestatorului în ceea ce priveşte modul de 

îndeplinire a contractului de achiziţie publică 
 

18.3 (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu 

subcontractanţii desemnaţi. 
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(2) Lista subcontractanţilor cuprinzând datele de recunoaştere a acestora, precum şi contractele încheiate cu 

aceştia se constituie în anexe la contract. 

18.4 (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător fata de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. 
 

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător fata de executant de modul în care îndeplineşte partea sa din 

contract. 

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca aceştia nu îndeplinesc partea 

lor din contract. 

18.5. (1) Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu a îndeplinit partea 

sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu modifica valoarea aferentă activităţilor 

subcontractate, care va fi cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind 

subcontractată si se va face doar cu acordul prealabil al achizitorului. 

18.6 (1) Subcontractanţii schimbati au obligaţia de a prezenta o declaraţie pe propria răspundere prin care îşi 

asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini şi a propunerii tehnice depuse de către contractant la ofertă, 

aferentă activităţii supuse subcontractării. 

18.7 (1) Contractele de subcontractare şi declaraţiile vor fi prezentate cu cel puţin 15 zile înainte de momentul 

începerii prestării  serviciilor de către noii subcontractanţi. 

18.8- (1) Noii subcontractanţi au obligaţia de a transmite certificatele şi alte documente necesare pentru 

verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de 

implicare în contractul de achiziţie publică. 

 

Subcontractanţii propuşi în ofertă sau implicaţi/declaraţi ulterior semnării contractului trebuie să 

respecte aceleaşi obligaţii ca ofertanţii, în domeniul mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite 

prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau 

prin tratatele şi acordurile internaţionale în aceste domenii, prevăzute în documentaţia de atribuire 

potrivit art. 64 alin. (1)." - Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 23 mai 2016, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

Subcontractant/subantreprenor - orice operator economic care nu este parte a unui contract de 

achiziţie publică şi care execută anumite părţi ori elemente ale lucrărilor/serviciilor, răspunzând în 

faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la 

dispoziţie a unui utilaj sau furnizarea de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziţie publică 

nu este considerată subcontractare în sensul prezentei legi;" - Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 

publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 23 mai 2016, cu modificările 

şi completările ulterioare, 

 

Subcontractanţii propuşi în ofertă sau implicaţi/declaraţi ulterior semnării contractului trebuie să 

respecte aceleaşi obligaţii ca ofertanţii, în domeniul mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite 

prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau 

prin tratatele şi acordurile internaţionale în aceste domenii, prevăzute în documentaţia de atribuire 

potrivit art. 51 alin. (1). - Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 390 din 23 mai 2016, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

19. Penalităţi, daune-interese 

 

A. (1) Pentru incalcari ale conditiilor de executie a operatiilor de curăţare şi transport a zăpezii de pe 

căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, prestatorul va fi 

sancționat dupa cum urmează: 

a) Neefectuarea sau efectuarea partiala a deszăpezirii pe o stradă din vina exclusivaă a prestatorului va duce 

la refuzarea la plata a suprafetei strazii respective. 

b) La aceasta se vor adauga penalitati lunare pentru suprafetele nedeszăpezite, cumulate lunar 

in urmatoarele cuantumuri: 
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- pentru neefectuarea a peste 2% din suprafata programata, se penalizeaza cu 5% din 

valoarea devizului prestatiei lunare  prezentat; 

- pentru neefectuarea a peste 5% din suprafata programata se penalizeaza cu 15 % din 

valoarea devizului prestatiei lunare  prezentat; 

- pentru neefectuarea a peste 10% din suprafata programata se penalizeaza cu 30% din 

valoarea devizului de prestatie lunare de salubrizare prezentat. 

(2) Neefectuarea succesivă pe o perioadă de 3 zile a mai mult de 10% din suprafața de lucru, atrage 

desființarea de drept a contractului, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau îndeplinirea vreunei 

formalități prealabile. 

(3) Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată 

prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu 

prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, prestatorul are 

dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării 

unilaterale a contractului. 

(4) Aplicarea majorarilor si penalitatilor se poate face cumulativ cu sanctiunile contraventionale prevazute 

de hotarari ale consiliului local, Legea 51/2006 si Legea 101/2006. 

(5) In cazul neîndeplinirii grave de catre prestator a obligatiilor contractuale sau a rezilierii contractului din 

culpa prestatorului, prestatorul recunoaște dreptul autoritatii contractante de a gasi solutii temporare pentru 

asigurarea serviciului de salubrizare pentru activitatea de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi 

menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ . 

(6) Pentru incalcari ale indicatorilor de performanta, prestatorul va fi sanctionat dupa cum urmeaza: 
 

- 1% pentru neindeplinirea indicatorilor minimi de performanta intr-un procent de 90-99% 

- 5% pentru neindeplinirea indicatorilor minimi de performanta intr-un procent de 75-89% 

- 10% pentru neindeplinirea indicatorilor minimi de performanta intr-un procent de 66-74% 

- 50% pentru neindeplinirea indicatorilor minimi de performanta intr-un procent sub 66% din sumele 

achitate de achizitor prestatorului in cursul lunii in care s-a constata neîndeplinirea indicatorilor de 

performanță 

 

B.. Nerespectarea de către Operator a Indicatorilor de Performanţă, va atrage obligaţia Operatorului 

de a plăti penalităţi contractuale. 

 

1. Operatorul este obligat la plata penalităţilor contractuale în caz de neîndeplinire a obligaţiilor sale, inclusiv 

pentru următoarele obligaţii: 

- a) abaterea cu nerespectarea programelor stabilite în Contract şi în Regulamentul Serviciului (5.000 

lei/abatere); 

- b) abaterea cu nerespectarea traseelor de deszăpezire (5.000 lei/abatere); 

- c) utilizarea unui vehicul de deszăpezire care nu corespunde cerinţelor tehnice stabilite prin Contract sau  

Indicatori de Performanţă (2.500 lei/vehicul); 

- d) netransmiterea informaţiilor solicitate către Beneficiar sau alte Autorităţi Competente sau dacă 

informaţia solicitată nu este transmisă în termenul stabilit, în conformitate cu Contractul (500 lei/zi 

întârziere); 
 

20. Modalităţi de încetare a contractului 

20.1 Neexecutarea obligatiilor stabilite in sarcina fiecareia dintre partile in prezentul contract atrage 

desfiintarea acestuia de drept, fără punerea în întârziere şi fără intervenţia instanţei de judecată. 

20.2 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii, în cel mult 30 de 

zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi 

care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului 

respectiv ar fi contrară interesului public. 
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20.3 În cazul prevăzut la clauza 20.2 prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a 

contractului. 
 

21. Cesiunea si novația 

21.1 Intr-un contract de achizitie publica este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acel contract, cu 

exceptia cesiunilor prevazute in contract si actele normative in vigoare. 

21.2 Cesiunea sau novaţia contractului de delegare a gestiunii este posibila numai in cazul divizării, fuzionării 

ori înfiinţării unei filiale a operatorului cu respectarea condiţiilor contractuale iniţiale şi cu aprobarea 

Autorităţiilor deliberative ale Municipiului Târgu Mureș. 
 

22. Forţa majoră 

22.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

22.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, 

pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

22.3 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. 

22.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod 

complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 

22.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 3 luni, fiecare parte 

va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre 

părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

 

 
 

23 Soluţionarea litigiilor 

23.1. Achizitorul şi prestatorul vor face 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 legătură cu îndeplinirea contractului. 

23.2 Dacă după 15 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 de către 

instanţele judecătoreşti din România. 

24. Limba care guvernează contractul 

24.1. - Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

 

25. Comunicări 

26.1. (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. 

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

confirmării în scris a primirii comunicării. 
 

26. Legea aplicabilă contractului 

26.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 

27. Dispozitii finale 

27.1. Prezentul contract a fost încheiat în doua exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă. 
 

Achizitor,         Prestator, 
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   MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ 

PRIMAR 
             Soos Zoltan 
 
 
          Director Economic 
            Năznean Ana 
 
 
  
      Director Economic adjunct  
            Damian Alina 
 
 
 
       Director executiv ADP 
         Moldovan Florian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Viza juridică 

Nota: Modelul de contract poate suferii modificari doar de natura legislativa 


