CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE FURNIZARE- MODEL
”Realizarea şi montarea de plăcuțe informative publicitare pentru proiectul
Eficientizarea energetică a sistemului de iluminat public și înființarea unui sistem de supraveghere în comuna I.C. Brătianu, jud. Tulcea”

MODEL
CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE FURNIZARE
Realizarea şi montarea de plăcuțe informative publicitare pentru proiectul Eficientizarea energetică a
sistemului de iluminat public și înființarea unui sistem de supraveghere în comuna I.C. Brătianu, jud.
Tulcea
nr...............
încheiat astăzi, data de....................
Având ca temei legal:
Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea
Guvernului nr. 395/2016 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 cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de
achiziţie publică de lucrări denumit în continuare “contractul”
Între
Comuna I.C. Brătianu cu sediul in Comuna I.C. Brătinau, str. Principală, nr.34, cod poșstal 827100,
telefon 0240573134 cod fiscal 4794036, cont deschis la Trezoreria orașului Măcin, reprezentată legal
prin dl. Alexe Iordan, în calitate de BENEFICIAR, pe de o parte,
şi
................................................, cu sediul in ...................., str.............nr........., judet.................., cod
postal .........................., telefon/fax ........, e-mail............. , număr de înmatriculare la Registrul
Comertului ...................., cod fiscal RO....................., cont ..............................deschis la ...................,
reprezentată prin ............................... în calitate de FURNIZOR, pe de altă parte.
1. Definiţii
- în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) Beneficiar şi Furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
b) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi încheiat între o
autoritate contractantă, în calitate de Beneficiar, şi un Furnizor de servicii, în calitate de Furnizor;
c) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibila
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 exhaustiva ci enunţiativă. Nu este considerat forţa majora
un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem
de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
d) operator economic - oricare Furnizor de produse, servicii, persoană fizică/juridică, de drept public
sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate în domeniu, care oferă în mod licit pe piaţă
prestarea de servicii;
e) ofertă - actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de
vedere juridic în acest contract de achiziţie publică;
f) preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către Beneficiar, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrala şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
g) propunere financiară - oferta financiară ca și preț de catalog înregistrat în catalogul electronic pe
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care a făcut-o Furnizorul împreună cu informaţiile cu privire la preţ, tarif, alte condiţii financiare şi
comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor solicitate pentru executarea contractului;
h) preţul contractului - preţul plătibil Furnizorului de către Beneficiar, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
i) zi - zi calendaristica; lună - lună calendaristică; an - 365 de zile;
2. Interpretare
2.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
2.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice cu excepţia cazurilor în
care se prevede expres că sunt zile lucrătoare.
2.3. Termenele prevăzute în cuprinsul prezentului contract se calculează conform următoarelor reguli:
a) la calculul unui termen exprimat în zile sau luni de la un anumit eveniment ori act sau acţiune, data
la care se produce respectivul eveniment, act ori acţiune nu se ia în considerare;
b) cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi d), termenul exprimat în zile începe să curgă
la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a
termenului;
c) cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi d), termenul exprimat în luni începe să
curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a zilei care
reprezintă ziua din ultima lună corespunzătoare zilei în care a început să curgă termenul; dacă, în cazul
termenului exprimat în luni, în luna în care se încheie termenul nu există o zi corespunzătoare zilei în
care a început să curgă termenul, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii
respective;
d) dacă ultima zi a unui termen exprimat în zile sau luni este o zi de sărbătoare legală, duminică sau
sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare;
e) la calculul unui termen exprimat în zile lucrătoare se aplică în mod corespunzător dispoziţiile lit. a),
b) şi d), cu deosebirea că zilele nelucrătoare din cadrul termenului nu se iau în considerare.
2.4. Referinţele la orice acte normative se consideră a face referire şi la orice alte acte normative
subsecvente prin care acestea sunt modificate. Cu excepţia cazului când se prevede altfel în contract,
acesta obligă nu numai la ceea ce este expres prevăzut prin clauzele sale, ci şi la toate urmările pe care
legea, obiceiul sau echitatea le dă obligaţiei respective, după natura sa.
3. Obiectul contractului
3.1. Contractul implică realizarea şi montarea a două plăcuțe informative publicitare la sediul Primăriei
Comunei I.C. Brătianu și la sediul Grupului de Acțiune Locală Dobrogea de Nord pentru proiectul
”Eficientizarea energetică a sistemului de iluminat public și înființarea unui sistem de supraveghere în
comuna I.C. Brătianu, jud. Tulcea”, în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin
prezentul contract.
4. Preţul contractului
4.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului plătibil Furnizorului de către Beneficiar, conform
ofertei financiare este de …......….. lei, la care se adaugă TVA in valoare de .............. lei. (se va completa
la încheierea contractului în funcție de oferta financiară).
4.2. Preţul prezentului contract este ferm pe toată durata de execuţie a contractului.
4.3. Beneficiarul se obligă să plătească Furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului
”Realizarea şi montarea de plăcuțe informative publicitare pentru proiectul Eficientizarea energetică a
sistemului de iluminat public și înființarea unui sistem de supraveghere în comuna I.C. Brătianu, jud.
Tulcea” în condiţiile şi prin modalităţile de plată stabilite prin prezentul contract.
5. Durata contractului
5.1. Prezentul contract produce efecte de la data semnării acestuia de către ambele părți, până la data
de ..................... (se va completa la încheierea contractului pentru o durată a contractului de 60 de zile)
5.2. Prezentul contract încetează să producă efecte de la data îndeplinirii de către ambele părţi
contractante a obligaţiilor ce le revin, conform contractului.
6. Documentele contractului
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6.1. Documentele contractului sunt:
a) Oferta financiară a Furnizorului;
b) Caietul de sarcini al achiziției;
6.2. Ghidul de Utilizare a Elementelor de Identitate Vizuală pentru Proiectele Finanţate prin Programul
Naţional de Dezvoltare Rurală
2014 – 2020, anexă a Contractului de finanțare
C1920072G203923804946/31.05.2019.
6.3. Documentele contractului constituie anexe ale prezentului contract.
7. Obligaţiile principale ale Furnizorului
7.1. Furnizorul se obligă să realizeze două plăcuțe informative publicitare ale proiectului ”Eficientizarea
energetică a sistemului de iluminat public și înființarea unui sistem de supraveghere în comuna I.C.
Brătianu, jud. Tulcea” și să le monteze potrivit specificațiilor din documentele tehnice ale contractului.
7.2. Furnizorul se obligă să despăgubească Beneficiarul 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 produsele achiziţionate; şi
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente.
8. Obligaţiile principale ale Beneficiaruluiui
8.1. Beneficiarului se obligă să recepţioneze produsele în condiţiile stipulate în contract.
8.2. Beneficiarului se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termen de 30 de zile
calendaristice de la comunicarea facturii de către acesta, în condiţiile în care furnizorul a emis factura
fiscală după realizarea de către Beneficiar a recepției produselor. Beneficiarului are dreptul de a nu
primi la plată factura fiscală emisă de Furnizor anterior emiterii Procesului verbal de recepție.
12.4. Beneficiarul realizează plata prin ordin de plată în contul declarat de Furnizor.
8.3. Beneficiarul va furniza în mod prompt Furnizorului orice informatii şi/sau documentaţie aflate la
dispoziţia sa care poate fi relevantă pentru executarea Contractului.
8.4. Beneficiarul va comunica în mod operativ cu Furnizorul în vederea punerii la dispoziţie a
informaţiilor pe care acesta din urmă le poate solicita în mod justificat pentru executarea Contractului.
8.5. Beneficiarul va indica Furnizorului locul exact de montare a plăcilor informative publicitare.
9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
9.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Furnizorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin
contract, atunci Beneficiarul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi conform
prevederilor Legii nr. 72/2013, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,03 %/zi de întârziere din
valoarea contractului (cu TVA inclus) până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor contractuale.
9.2. În cazul în care Beneficiarul nu onorează facturile în termen de 30 de zile calendaristice de la
expirarea perioadei convenite pentru efectuarea plăţii, atunci acestuia i se poate impune, ca şi
penalităţi conform prevederilor Legii nr. 72/2013 o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,03
%/zi de întârziere, din plata neefectuată.
9.3. 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.
9.4. În cazul deschiderii procedurii insolvenţei împotriva Furnizorului, Beneficiarul îşi rezervă dreptul de
a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată Furnizorului, fără nici o compensaţie, cu
condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru
Furnizor. În acest caz, Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea
din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
9.5 Nerespectarea termenului stabilit la art.5 „Durata contractului” alin. 5.1. pentru realizarea
obiectului prezentului contract va angaja răspunderea Furnizorului pentru întârzierile generate în
cadrul proiectului conform art.9.1.
9.6 - În condiţiile în care calitatea necorespunzătoare a plăcuțelor sau a inscripționării determină
degradarea acestora astfel încât aspectul estetic să devină necorespunzător prin deteriorarea plăcii
suport sau a materialelor și substanțelor folosite pentru inscripționare într-un termen mai scurt decât
cel prevăzut ca și garanţie (60 luni), acestea vor fi refăcute integral de către furnizor, pe cheltuiala
acestuia.
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10. Perioada de garanţie acordată produselor
10.1. Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi şi că niciunul
dintre produsele furnizate prin contract nu va avea nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor
sau manoperei sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a Furnizorului.
10.2. (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea declarată în propunerea
tehnică, respectiv 60 luni.
(2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea şi instalarea
acestora la destinaţia finală.
10.3. Beneficiarului are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie
ce apare în conformitate cu această garanţie.
10.4. La primirea unei astfel de notificări, Furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a
înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar. Produsele care în
timpul perioadei de garanţie le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioada de garanţie
care curge de la data înlocuirii produsului.
10.5. Dacă Furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada de 30 zile,
Beneficiarului are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi spezele Furnizorului şi fără a aduce
niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care Beneficiarului le poate avea faţă de Furnizor prin
contract.
11. Recepţie
11.1 Beneficiarului sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta produsele pentru a verifica
conformitatea lor cu specificaţiile din caietul de sarcini al achiziţiei.
11.2 Beneficiarului are obligaţia de a notifica în scris furnizorului identitatea reprezentanţilor săi
împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei la locul de amplasare al fiecărei plăci.
11.3 Dacă produsele inspectate sau vreuna din componentele lor nu corespund specificaţiilor,
Beneficiarul are dreptul să le respingă, iar Furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului,
de a înlocui produsele refuzate.
11.4. Recepția se face în maxim 5 zile lucrătoare de la notificarea Beneficarului de către Furnizor privind
realizarea obligațiilor contractuale.
12. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
12.1 Furnizorul are obligaţia de a livra şi monta produsele la destinaţia finală indicată de Beneficiar.
12.2 Furnizorul va transmite Beneficiaruluiui Certificatul de garanţie al plăcuțelor informative
publicitare odată cu notificarea prevăzută la art. 11.4.;
12.3 Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate total se face după montarea
acestora şi după recepţie.
13. Întârzieri în îndeplinirea contractului
13.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare cu respectarea termenelor asumate
prin acesta.
13.2 - În afara cazului în care Beneficiarului este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Beneficiaruluiui de a solicita penalităţi furnizorului.
14. Încetarea contractului
(1) Prezentul contract încetează prin ajungerea la termen, prin executarea, de către ambele părţi, a
tuturor obligaţiilor ce le revin conform contractului, sau ca urmare a dispariţiei, fără vina nici uneia
dintre părţi, a unui element esenţial al contractului, astfel cum acesta este definit în legislaţia
aplicabilă.
(2) În plus faţă de motivele de încetare a contractului menţionate în prezentul contract, Beneficiarul
are dreptul de a considera contractul ca reziliat, printr-o notificare scrisă adresată Furnizorului, în cazul
în care acesta:
a) intră în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt conduse de un administrator judiciar sau
activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este întro situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile prevăzute la litera
a);
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c) a fost condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus
atingere eticii şi/sau conduitei profesionale, sau se face vinovat de grave abateri de la conduita
profesională, dovedite de Beneficiar prin orice mijloace permise de lege;
d) a fost condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru fraudă, corupţie,
implicare într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală prin care sunt aduse prejudicii
intereselor financiare ale Uniunii Europene;
e) a fost declarat vinovat de încălcarea gravă a obligaţiilor contractuale ca urmare a unei alte
proceduri de licitaţie sau atribuire de grant, finanţată din bugetul Uniunii Europene;
f) este afectat de transformări de ordin organizaţional, prin care sunt modificate statutul juridic,
obiectul de activitate sau controlul asupra sa, cu excepţia cazurilor în care astfel de modificări sunt
acceptate printr-un act adiţional la prezentul contract;
g) este afectat de orice alte impedimente de ordin legal care împiedică executarea corespunzătoare a
prezentului contract;
(3) Beneficiarul are dreptul de a considera contractul reziliat de drept, fără a fi necesară punerea în
întârziere, şi de a pretinde daune - interese în oricare dintre următoarele situaţii:
a) Furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract;
b) Furnizorul refuză sau neglijează să ducă la îndeplinire instrucţiunile emise de către Beneficiar sau
solicitarea transmisă de acesta de a remedia orice executare necorespunzătoare a obligaţiilor sale
contractuale prin care se afectează executarea corespunzătoare și în termenele prevăzute a
contractului.
(4) În oricare din situaţiile de mai sus, Beneficiarul are dreptul de a finaliza furnizarea fie direct, fie prin
încheierea unor alte contracte/acorduri cu terţe părţi, costurile respective fiind imputabile Furnizorului.
(5) Imediat după primirea notificării de reziliere a contractului, Furnizorul va lua toate măsurile
necesare pentru a opri executarea obligaţiilor sale.
(6) Beneficiarul nu va fi obligat să efectueze nici o altă plată către Furnizor până la finalizarea
furnizării, după care are dreptul de a recupera de la Furnizor toate costurile suplimentare aferente
prestării serviciilor respective, sau, după caz, va plăti Furnizorului orice sume restante.
(7) În cazurile în care Beneficiarul consideră contractul reziliat pentru neexecutare sau executare
necorespunzătoare din partea Furnizorului, va fi îndreptăţit să perceapă de la Furnizor daune-interese,
în cuantum de 0,03% din preţul contractului fără TVA, pentru fiecare zi rămasă de la data rezilierii
contractului – exclusiv, până la data expirării perioadei de execuţie a contractului - inclusiv, dar nu mai
mult decât preţul contractului. Furnizorul nu are dreptul de a pretinde, în aceste situaţii, nici o altă
sumă în afara celor datorate de Beneficiar pentru serviciile deja prestate.
(8) Beneficiarul poate cere rezilierea contractului dacă:
a) Furnizorul a abandonat contractul;
b) Furnizorul neglijează în mod flagrant şi repetat să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, deşi a
fost notificat de Beneficiar;
c) Furnizorul a cesionat obligaţiile asumate prin contract;
d) Furnizorul notifică Beneficiarul că el sau personalul său, inclusiv cel de conducere, se află într-o
situaţie care poate da naştere unui conflict de interese.
(9) Furnizorul poate cere rezilierea contractului dacă:
a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte obligaţiile care sunt în sarcina sa şi prin aceasta îl pune pe Furnizor în
situaţia de a nu putea executa contractul;
b) Beneficiarul notifică Furnizorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice îi
este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiilor contractuale.
(10) Rezilierea contractului pentru motivele menţionate la punctul (8) şi punctul (9) se va notifica în
scris părţii contractante.
(11) Beneficiarul va avea, până la data întreruperii sau încetării contractului, aceleaşi obligaţii
prevăzute în contract, inclusiv plata serviciilor prestate şi recepţionate până în acel moment.
(12) În cazul rezilierii contractului din vina Furnizorului, Beneficiarul va stabili daunele pe care trebuie
să le suporte Furnizorul şi care se vor scădea din obligaţiile de plată pe care Beneficiarul le are faţă de
acesta la data întreruperii prestării serviciilor.
(13) Recuperarea daunelor se va face conform prevederilor legale în vigoare la acea dată.
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(14) (1) Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul în cel mult 10 (zece) zile
calendaristice de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii
contractului şi care conduc:
a) la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi
contrară interesului public;
b) la imposibilitatea derulării prezentului contract, motivat de apariţia unor conjuncturi economice
care determină imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor contractuale;
c) la sistarea, sau după caz, rezilierea contractului de finanţare a proiectului, în cadrul căruia se
realizează prezentul contract.
(2) Dreptul de denunţare unilaterală a contractului din partea Beneficiarului este valabil şi pentru
situaţia sistării alocării resurselor financiare nerambursabile din bugetul proiectului.
(15) În cazul prevăzut la punctul (14), Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a
contractului.
(16) În caz de neexecutare, contractul se consideră desfiinţat de drept, fără a mai fi necesară punerea
în întârziere şi fără nici o altă formalitate prealabilă.
(17) Punctul (16) are drept efect desfiinţarea necondiţionată a contractului, de îndată ce a expirat
termenul de executare, fără ca obligaţiile contractuale să fi fost duse la îndeplinire.
(18) Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unei instanţe
judecătoreşti, în cazul în care una din părţi:
(a) nu-şi îndeplinește una din obligaţiile esenţiale enumerate în prezentul contract;
(b) este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de faliment înainte
de începerea executării prezentului contract.
15. Amendamente
15.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adiţional, pentru cauze care nu au putut fi prevăzute la data încheierii
contractului.
15.2. Nici un amendament al contractului nu va avea efecte retroactive. Actele adiţionale intră în
vigoare la data semnării acestora de către ultima parte.
15.3. Beneficiarul are dreptul de a suspenda executarea contractului, în tot sau în parte, în orice
moment şi de orice manieră consideră necesar, notificând Furnizorul în acest sens cu cel puţin 5 zile
lucrătoare înainte. În cazul în care perioada de suspendare a execuţiei contractului depăşeşte 90 de
zile, iar suspendarea nu este impusă de neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către
Furnizor a obligaţiilor ce îi revin, Furnizorul are dreptul de a solicita Beneficiarului reluarea executării în
termen de maxim 30 de zile. În cazul în care Beneficiarul nu acceptă acest lucru, Furnizorul are dreptul
de a considera contractul reziliat.
15.4. Fiecare dintre prevederile prezentului contract este independentă. Aşadar, în cazul în care una
din aceste prevederi este sau devine nulă sau nu poate fi aplicată în orice mod conform prevederilor
legale, acest lucru nu va afecta şi nici nu va diminua valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi
ale prezentului contract, iar partile vor întreprinde toate eforturile necesare pentru a negocia cu bună
credinţă înlocuirea acesteia cu una sau mai multe prevederi satisfăcătoare pentru orice autoritate
competentă în acest domeniu. Aceste prevederi vor avea, pe cât posibil, aceleaşi efecte cu cele ale
prevederii pe care o înlocuiesc.
16. Cesiunea
16.1. În acest contract este permisă doar cesiunea creanţelor născute din contract, obligaţiile născute
rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial.
16.2. Cesiunea nu va exonera Furnizorul de nici o responsabilitate privind obligaţiile asumate prin
contract.
17. Forţa majoră
17.1. (1) Forţa majoră exonerează în condiţiile legii, părţile contractante de îndeplinirea totală sau
parţială a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
(2) Partea care invocă forţa majoră, este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 5 (cinci) zile,
producerea evenimentului, anexând în acest sens certificate eliberate de Camera de Comerţ şi
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Industrie competentă teritorial sau alt organism abilitat al statului şi să ia toate măsurile posibile în
vederea limitării consecinţelor lui.
17.2. 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.
17.3. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de o (una) lună,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract,
fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. Notificarea va trebui motivată și
primită de cealaltă parte cu 30 de zile înainte de data rezilierii.
18. Soluţionarea litigiilor
18.1. Beneficiarul şi Furnizorul 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 legătura cu
îndeplinirea contractului.
18.2. Dacă după 15 (cincisprezece) zile de la începerea acestor tratative Beneficiarul şi Furnizorul nu
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente.
19. Legea aplicabilă şi limba care guvernează contractul
19.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
19.2. Limba care guvernează contractul este limba română.
20. Comunicări
20.1. (1) Orice comunicare dintre 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.
20.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon sau e-mail, dacă se asigură confirmarea primirii.
Părţile au înţeles să încheie prezentul contract astăzi, _____________, la sediul U.A.T. Comuna I.C.
Brătianu, Județul Tulcea, în trei exemplare originale, din care două pentru beneficiar și unul pentru
Furnizor.

Beneficiar,
U.A.T. COMUNA I.C. BRĂTIANU
PRIMAR,
Iordan Alexe

Furnizor,
ADMINISTRATOR,

AVIZAT,
CONSILIER JURIDIC,
Dan Cristian Chiru
ADMINISTRATOR PUBLIC,
Isabela Bădilaș
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
Milica Munteanu Dănilă
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