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R o m a n i a 

Judetul Maramures 

O r a s u l  S e i n i 

Str. P-ta Unirii, nr. 16, cod 435400 

E-mail : primariaseini@yahoo.com 

Tel./fax: 0262-491090; 0262-491000 

Nr.4121/06.05.2020                                                                                Nr._______/_________2020  
 

Contract de prestari servicii 
 

1. Părţi contractante 
Între 
U.A.T. Oraşul Seini, str. P-ţa Unirii, nr. 16, jud. Maramureş, tel./fax: 0262-491090; 0262-491000, reprezentată prin 

Tulbure Gabriela – primar, în calitate de achizitor, 

şi 

Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie, cu sediul în Baia Mare, str. Monetăriei nr. 1-3, telefon 0262/211924, fax 

0262/211927, CUI 3694977, cont virament RO49TREZ43621G335000XXX, deschis la Trezoreria Baia Mare, 

reprezentat prin Viorel RUSU- director, în calitate de prestator, 

                      a intervenit prezentul contract. 

2. Obiectul şi preţul contractului 
2.1 Prestatorul se obligă să efectueze supravegherea arheologică pentru obiectivul ”Restaurarea monumentului 

istoric casa Bay din oraşul Seini, învederea înfiinţării unui centru multicultural”, în conformitate cu 

obligaţiile asumate prin prezentul contract. Lucrările de construire se vor efectua în localitatea Seini, strada 

Cetăţii, nr.1, jud. Maramureş. Dacă în timpul lucrărilor de supraveghere apar vestigii arheologice, lucrările vor fi 

întrerupte, fiind necesar efectuarea lucrărilor de descărcare de sarcină arheologică, parte a unui nou contract de 

cercetare arheologică preventivă. 

2.1. Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul pentru efectuarea serviciilor de supraveghere 

arheologică. Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş, nr. 268/26 noiembrie 2019, taxa pentru 

supraveghere arheologică este de 300 lei pe zi (8 ore, maxim 10 zile), pentru persoane juridice. Suma care 

va trebui achitată de achizitor se va stabili pe baza situaţiei de lucrari, întocmită de prestator, certificată de 

achizitor, care va cuprinde timpul efectiv în care au fost efectuate lucrările de supraveghere arheologică. 

2.2. Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul de 2500 lei pentru întocmirea şi tipărirea color a 

Raportului de supraveghere arheologică. 

2.3. Plata pentru lucrările executate de către prestator se va efectua lunar, în termen de 15 zile de la data emiterii 

facturii. 

3. Durata contractului 
3.1. Lucrările de supraveghere arheologică vor începe după primirea autorizaţiei din partea Ministerului 

Culturii. 
3.2. Prestatorul va elabora raportul de specialitate pe care-l va depune în termen de 30 de zile de la finalizarea 

cercetărilor arheologice la Direcţia judeţeană pentru Cultură Maramureş. 
3.3. La finalizarea lucrărilor de supraveghere arheologică, beneficiarul şi executantul vor verifica dacă lucrările 

sunt întocmite conform contractului, consemnând constatarea într-un proces verbal de predare-primire. 

Procesul-verbal de constatare a terminării lucrărilor constituie recepţia lucrărilor care au făcut obiectul 

prezentului contract. 

4. Responsabilităţileprestatorului 
4.1  Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea 

cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 

5. Responsabilităţile achizitorului 
5.1. Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta 

le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului. 

5.2. Achizitorul are obligaţia (cf. Ordinul Ministrului Culturii nr. 2562 din 4 octombrie 2010) să pună la 
dispoziţia prestatorului coordonatele STEREO 70 pentru suprafeţele unde se vor desfăşura lucrările 
de construire. 
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5.3. Achizitorul are obligaţia să anunţe în scris Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş cu 
3 zile înainte, data la care se vor efectua lucrările. 

6. Modificarea contractului 
6.1. Contractul se modifică, se completează, numai în cazul în care situaţiile o impun, prin acte adiţionale şi cu 

acordul scris al părţilor. 

6.2. Contractul rămâne valabil numai în condiţiile desfăşurării efective a lucrările de construire. 

7. Limba care guverneazăcontractul 
7.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 

8. Soluţionarea litigiilor 

8.1. 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. 

8.2. 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. 

9. Limba care guvernează contractul este limba română. 
10. Alte clauze 

10.1. Materialele arheologice care vor fi descoperite în timpul supravegherii arheologice sau a săpăturilor 

arheologice preventive efectuate de Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş vor intra în 

patrimoniul acestuia. 
11. Comunicări 

11.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în 

scris. 

11.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 

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

în scris a primirii comunicării. 

12. Legea aplicabilă contractului 
12.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Prezentul contract s-a redactat azi, 06.05.2020 in doua exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă. 

 

 

 

 

 

Achizitor,         Prestator, 
       U.A.T. Oraşul Seini                                                               Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş 
                Primar,                                                    Manager, 

       Tulbure Gabriela                                                           dr. Viorel Rusu 

 

 

      Secretar general, 

       Danci Gabriela 

                      Contabil șef, 

               ec.Virginia Marian 

 

 

 

                 Şef secţie Arheologie 

                       dr. Dan Pop 


