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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 

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII 

                          NR. 2145/01.03.2021 
 

   1. Preambul 
 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare și ale 

celorlalte acte normative în vigoare în materia achizițiilor publice, s-a încheiat prezentul contract de 
prestare de servicii 

 
    ȋntre: 
 
ORAŞUL SEINI, Piața Unirii, nr. 16, localitatea Seini, județul Maramureș, C.I.F. 3627765, cont 
deschis la Trezoreria Seini, nr. 16, tel: 0262 491 090, reprezentată de primar ec.Tulbure Gabriela 
Florica, în calitate de achizitor, pe de o parte. 
 
   și  
 
STELAR & DAVE TEAM S.R.L.,  adresa: Craiova, Str. Aleea 3 Trandafirului, nr. 24A, județul Dolj,  
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J16/2438/2019, Cod Unic de Ȋnregistrare 
41613142, cod IBAN RO20INGB0000999909481525 deschis la ING BANK, 
RO22TREZ2915069XXX023672, deschis la TREZORERIA CRAIOVA, reprezentată prin  
administratori Radu Ani Larisa și Radu Ştefan,  în calitate de prestator, pe de alta parte, 
 
 
    2. Definiţii 
    2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: 
    a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 
    b. achizitor şi prestator - părţile contractante, asa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
    c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrala şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
    d. servicii - activităţile a căror prestare face obiectul contractului; 
    e. forta majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greselii 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: razboaie, 
revoluţii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii apărute ca urmare a unei 
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta 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; 
    f. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile; 
    g. SDL – strategia de dezvoltare locală. 
     
    3. Interpretare 
    3.1. 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. 
    3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică 
în mod diferit. 
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     Clauze obligatorii 
    4. Obiectul principal al contractului 
    4.1. Prestatorul se obligă să presteze următoarele servicii:  

- Reactualizare Strategia de Dezvoltare Durabilă a Orașului Seini 2021 – 2027, CPV: 73220000-
0 Servicii de consultanță ȋn dezvoltare, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract, 
pentru etapele prevăzute ȋn ofertă, după cum urmează: 

 
I. Culegerea datelor 

II. Prelucrarea datelor şi realizarea strategiei 
III. Elaborarea designului strategiei 
IV. Definitivarea strategiei 
V. Predarea documentației SDL ȋn format tipărit – 2 exemplare, precum şi ȋn format electronic pe 

suport CD.  
 
    4.2.  Achizitorul se obligă sa plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate, 
după ȋncheierea procesului-verbal de predare-primire a SDL atât în format electronic cât și pe suport 
hârtie. 
    
    5. Preţul contractului 
    5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este de 
10.000,00  lei - nu se percepe TVA. 

 
    6. Durata contractului 
    6.1. Durata prezentului contract este de 60 de zile începând de la data semnării și ȋnregistrării lui de 
către ambele părți.  
    6.2. Durata de execuție este de 60 de zile de la semnarea contractului. 
    6.3. Prezentul contract încetează să producă efecte la data ȋndeplinirii tuturor obligațiilor de către 
ambele părți. 
 
 
    7. Executarea contractului 
    7.1. Executarea contractului începe la data semnării și ȋnregistrării lui de către ambele părți.  
 
    8. Documentele contractului 
    8.1. Documentele contractului sunt: 
     - oferta tehnică și financiară a prestatorului; 
     - negocierea acceptată ȋn SICAP. 
 
    9. Obligaţiile principale ale prestatorului 
    9.1 Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în 
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate. 
    9.2  Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) 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 serviciile prestate, şi 
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură. 

     9.3  Prestatorul să obligă să emită factura pentru serviciile efectuate, numai după admiterea recepţiei 
acesteia. 
     9.4. Prestatorul va transmite beneficiarului cu promptitudine toate exemplarele, atât pe suport hârtie 
cât și pe suport electronic, verificate de către beneficiar. 
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    10. Obligaţiile principale ale achizitorului 
    10.1. Achizitorul se obligă să recepționeze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate în termenul 
convenit. 
    10.2  Achizitorul se obligă să recepţioneze, serviciile prestate în perioada de derulare a contractului. 
    10.3. Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de  maxim 30 de zile de la 
emiterea facturii de către acesta, conform clauzei prevazute la pct. 4.2.  
    10.4  Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute la 
punctul 9.3, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează 
factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil. 
 
    11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
    11.1. În cazul în care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuşeşte sa-şi execute obligaţiile asumate 
prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă 
echivalentă cu 0,1 % din valoarea serviciilor neexecutate conform contractului, calculată pentru fiecare 
lună sau fracțiune de lună, ȋncepând cu ziua imediat următoare termenului la care serviciile trebuiau 
finalizate și până la data realizării serviciilor inclusiv. 
   11.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti ca penalităţi o sumă echivalentă cu 0,1 % din cuantumul 
sumelor neachitate ȋn termen, calculată pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, ȋncepând cu ziua 
imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate  inclusiv 
    11.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 
culpabil şi repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata 
de daune-interese. 
    11.4. Achizitorul ȋși rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă, 
adresată prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urma dă faliment, cu condiţia ca această 
anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest 
caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 
     
 Clauze specifice 
    12. Garanţia de bună execuţie a contractului 
    12.1  Nu se percepe garanție  
 
    13. Alte responsabilităţi ale prestatorului 
    13.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu oferta sa. 
    (2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, 
instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, 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. 
    13.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu oferta sa și  
prezentul contract. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operaţiunilor şi metodelor de 
prestare utilizate, cat şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 
 
    14. Alte responsabilităţi ale achizitorului 
    14.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care 
acesta le-a cerut şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului. 
  
    15. Recepţie şi verificări 
    15.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea 
lor cu prevederile din ofertă.  
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    15.2. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract, iar ȋn cazul 
sesizării unor neconcordanțe  vor fi aduse la cunoștința prestatorului pentru remedierea acestora. 
     
    16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
    16.1. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la 
emiterea ordinului de începere execuţie contract.  
    16.2. Serviciile prestate în baza contractului, trebuie realizate în termenul convenit de părţi, termen 
care se calculează de la data emiterii ordinului de începere execuţie contract. 
    16.3. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează 
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 
     
    17. Ajustarea preţului contractului 
    17.1. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în 
prezentul  contract. 
    17.2.  Preţul contractului nu se ajustează. 
 
    18. Amendamente 
    18.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează 
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 
 
    19. Subcontractanţi – nu este cazul 
     
    20. Cesiunea 
    20.1. Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, 
fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 
    20.2. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte 
obligaţii asumate prin contract. 
     
    21. Forța majoră 
    21.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. 
    21.2. Forța majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
    21.3. 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. 
    21.4. Partea contractantă care invoca forța majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi 
în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 
consecinţelor. 
    21.5. Dacă forta majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără 
ca vreuna dintre părţi sa poată pretindă celeilalte daune-interese.  
      
    22. Clauza de confidențialitate  
    22.1. Părțile contractante se obligă să păstreze confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor  
de care au cunoștință ca urmare a aducerii la îndeplinire a clauzelor prezentului contract.  
    22.2. Datele și/sau informațiile prevăzute la alin. 1 nu pot fi utilizate pentru alte scopuri, fără 
consimțământul prealabil exprimat în scris al părții corespunzătoare, cu excepția următoarelor cazuri: 

a) sunt publice la momentul transmiterii lor sau ulterior; 
b) au fost cunoscute de partea primitoare anterior aducerii la cunoștința ei de către cealaltă parte, 

așa cum o dovedesc documentele scrise ale părții primitoare; 
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c) au fost obţinute în mod licit de la o terță parte și nu fac obiectul obligaţiei de confidenţialitate; 
d) este obligatoriu să fie dezvăluite, conform legislaţiei în vigoare, cu condiția ca partea 

primitoare să notifice imediat celeilalte părți asemenea cerințe privind dezvăluirea datelor. 
    22.3. Prezentul articol se aplică pe parcursul duratei contractului, precum și ulterior, indiferent de 
motivul încetării. 
 
    23. Soluţionarea litigiilor 
    23.1. Achizitorul şi prestatorul 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 legatură cu 
îndeplinirea contractului. 
    23.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să 
rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze fie 
prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecătoreşti din 
România. 
 
    24. Limba care guvernează contractul 
    24.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
    25. Comunicări 
    25.1. (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, cat şi în momentul primirii. 
    25.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, 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. 
    
     Părţile au înţeles să încheie astăzi, 01.03.2021, prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte. 
 
          
 

     Achizitor,                                                   Prestator, 
                        ORAŞUL SEINI                                                     STELAR & DAVE TEAM S.R.L. 

                
                 Primar,                                                                             Administratori, 

              ec.Tulbure Gabriela Florica                                                           Radu Ani Larisa 
                                                                                                            Radu Ştefan 
 
 
           Secretar general     

                       Danci Gabriela                                                                                                              
     
 
 
               

                     
 
       
 


