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CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII 

Nr. 1138 din 17.02.2021 

 

 

1. Părţile contractante 

1.1. ORAŞ NĂDLAC, cu sediul în localitatea Nădlac, Str. 1 Decembrie, nr. 24, CP 315500, 

judetul Arad, tel: 0257/474345, fax: 0257/473300, CF 3518822, reprezentată legal prin primar 

Marginean Ioan Radu, în calitate de achizitor, pe de o parte  

si  

1.2. SC GEO TOPO SRL, cu sediul in localitatea Arad, str.Abrud, bl.129, ap.1, judetul Arad, 

avand CUI: RO 3861471, inregistrata la ORC sub nr. J/02/478/1993, tel: 0357/427227, 

reprezentata legal de     , in calitate de prestator pe de altă parte 

2. Definitii  

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 si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 

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

e) 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; 

f) zi - zi calendaristica;  

g) 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 contractului 

4.1.Contractul are ca obiect efectuarea de masuratori topografice necesare pentru realizare 

documentatie intabulare strazi pentru 10.10 km – 33 documentatii, conform ofertei. 

5. Pretul contractului 

5.1. Pretul contractului este de 1.000 lei/ documentatie. Total: 33.000 lei, la care se adauga TVA 

– 6.270 lei. 

5.2. Contravaloarea serviciilor prestate se va achita prestatorului integral dupa finalizarea si 

predarea lucrarii catre achizitor, in termen de 30 zile de la emiterea facturii de catre prestator. 

6. Durata contractului  

Potrivit contractului, prestatorul se obliga sa execute serviciile pana la data de 31.03.2021. 
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7. Executarea contractului  

Prestatorul va incepe executarea contractului in cel mai scurt timp de la data semnarii 

contractului insa nu mai tarziu de 3 zile de la comanda emisa de catre achizitor. 

8. Obligatiile prestatorului 

8.1. Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat prin acesta si in conformitate cu legislatia 

aplicabila in materie. 

8.2. Prin documentatia intocmita, prestatorul se va raporta la obiectivele vizate de achizitor.  

8.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentului 

contract in conformitate cu solicitarile formulate in acesta si cu respectarea legislatiei in materie. 

8.4.  La finalizarea serviciilor prestatorul are obligaţia de a preda intreaga documentatie aferenta 

serviciilor prestate, autoritatii contractante. Aceasta va verifica corelarea serviciului prestat cu 

prevederile contractuale si cu reglementările în vigoare.  

8.5. Prestatorul se obliga sa respecte termenele de finalizare si de predare a documentatiei 

aferenta obiectului contractului conform art. 6. din acesta. 

9.  Obligatiile achizitorului 
9.1. Achizitorul se obliga sa receptioneze masuratorile topografice si ce fac obiectul prezentului 

contract in termenul convenit, in conformitate cu pct. 6 din acesta. 

9.2. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator+taxe avizare documentatie OCPI 

conform prevederilor pct. 5.2. din prezentul contract. 

9.3. Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe 

care acesta le-a solicitat si pe care le considera necesare indeplinirii contractului. 

9.4. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea si corectitudinea informatiilor si datelor 

puse la dispozitia prestatorului. 

9.5 Achizitorul va pune la dispozitia prestatorului Cartile Funciare necesare realizarii 

masuratorilor topografice. 

10. Confidentialitatea contractului 

10.1. O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti, sa faca cunoscut 

contractul sau prevederi din acesta unei terte parti in afara persoanelor implicate in derularea 

contractului. Este interzisa utilizarea informatiilor si documentelor obtinute, sau la care au avut 

acces in perioada de derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile 

contractuale.  

10.2. Partea contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii 

referitoare la contract daca: 

a) informatia este cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte 

contractanta; 

b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante 

pentru asemenea dezvaluire; 

c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia 

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 0,1%/zi de intarziere, din pretul contractului. 

11.2. In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea 

perioadei convenite conform pct. 5.2, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma 

echivalenta cu 0,1%/zi de intarziere, din plata neefectuata. 

11.3. 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. 

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

adresata prestatorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca 

aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru 
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prestator.  In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru 

partea din  contract îndeplinita pâna la data denuntarii unilaterale a contractului. 

 

 

 

Clauze specifice 

 

 

12. Receptie si verificari 

12.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 

conformitatea lor cu cerintele cuprinse in prezentul contract si cu prevederile legale in domeniu. 

12.2. Achizitorul are obligatia de a notifica in scris prestatorului identitatea reprezentantilor sai 

imputerniciti pentru acest scop. 

13.  Incepere, finalizare, intarzieri, sistare 

13.1. Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt posibil de 

la semnarea contractului, dar nu mai tarziu de 3 zile de la comanda achizitorului, in conformitate 

cu art. 7 din prezentul contract. 

13.2.(1) Serviciile prestate in baza contractului trebuie finalizate in termenul convenit de parti si 

cuprins la pct. 6 din acesta. 

(2) In cazul in care exista motive de intarziere, ce nu se datoreaza  prestatorului, sau alte 

circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin   incalcarea contractului de 

catre prestator, il indreptatesc pe acesta de a solicita prelungirea perioadei de prestare a 

serviciilor sau a oricarei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de 

prestare si vor semna un act aditional.  

13.3. In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, 

orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati 

prestatorului in conformitate cu pct. 11.1. din prezentul contract.  

14. Ajustarea pretului contractului 

14.1. Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt cele convenite prin 

prezentul contract, conform ofertei inaintata de prestator. 

14.2. Autoritatea contractanta, nu accepta actualizarea pretului. 

15. Cesiunea  

Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract. 

15. Amendamente  

15.1.Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor circumstante care nu au 

putut fi prevazute la data incheierii contractului, cu exceptia pct. 14.2 si 15 din prezentul 

contract. 

16. Forta majora si cazul fortuit  

16.1. Forta majora exonereaza de raspundere partile contractante, in caz de neexecutare partiala 

sau totala a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Prin forta majora se intelege un 

eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea 

contractului si care impiedica partile sa execute partial sau total obligatiile asumate.   

16.2. Partea care invocă forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti în scris 

în maximum 15 zile de la aparitie. 

16.3. Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti in scris 

incetarea acestei cauze  în maximum 15 zile calendaristice de la incetare. 

16.4. Daca aceste imprejurari si consecintele lor dureaza mai mult de 30 zile, fiecare din parti 

poate renunta la executarea contractului pe mai departe. In acest caz niciuna din parti nu are 

dreptul de a solicita despagubiri de la cealalta parte, dar ele au datoria de a-si onora toate 

obligatiile pana la aceasta data. 
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17. Solutionarea litigiilor 

17.1. 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. 

17.2. Daca achizitorul si prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta 

contractuala, disputa se va solutiona de catre instanta judecatoreasca de la sediul autoritatii 

contractante. 

18. Limba care guverneaza contractul 

Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

19. Comunicari 

19.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa 

fie transmisa in scris. 

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul 

primirii. 

19.2. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu 

conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii. 

 

Partile au inteles sa incheie azi, 17.02.2021, prezentul contract in doua exemplare originale, cate 

unul pentru fiecare parte.     

 

 

 

Achizitor                           Prestator 

ORAŞ NĂDLAC                SC GEO TOPO SRL 

 

 

Primar                                      Administrator 


