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CLAUZE CONTRACTUALE 

 
ART. 1.  PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 JUDEŢUL SĂLAJ cu sediul în Zalău, P-ţa 1 Decembrie 1918 nr.11, telefon 0260-614120, 
fax 060-661097, cod fiscal 4494764, cont __________________________, deschis la Trezoreria Zalău, 
reprezentat prin Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj - Tiberiu Marc   în calitate de 
achizitor, pe de o parte  
                                                                                        şi 
             _______________________________ cu sediul în ____________,  Str._______________, nr. , tel. , înregistrata 
la Registrul Comerţului  sub numarul , CUI  ,  cont nr. ……………………. deschis la Trezoreria 
……….., reprezentată prin …………….. – ………………, în calitate de, în calitate de furnizor, pe de 
altă parte. 

ART.2. OBIECTUL CONRTACTULUI 
Obiectul prezentului contract îl constituie ”Achizitionare server pentru website,mail” 
ART.3. PREŢUL CONTRACTULUI 
3.1. Valoarea contractului este de ____________ la care se adaugă TVA în valoare de __________ 

lei,  valoarea totală fiind de __________lei. 
3.2. Pretul stabilit rămâne ferm pe perioada derulării contractului.    

 ART.4. DURATA CONTRACTULUI 
Durata contractului este de 20 de zile lucrătoare de la data semnării contractului. 
ART. 5.  DOCUMENTELE CONTRACTULUI 
5.1  Documentele contractului sunt: oferta  
ART.6.OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE FURNIZORULUI 

      6.1. Furnizorul se obligă să furnizeze produsul care face obiectul prezentului contract la 
standardele şi performanţele prezentate în ofertă, în conformitate cu prevederile prezentului 
contract și cu cerinţele minime stipulate în caietul de sarcini. 

  6.2. Furnizorul are obligația să facă dovada că deține competențe să efectueze integrări 
cu aplicația de gestiune documente. 

ART.7. OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE ACHIZITORULUI 
 Achizitorul are obligaţia de a plăti contravaloarea facturii emise de către furnizor pentru 
produsul furnizat. 
          ART.8. GARANŢII 

8.1. Furnizorul are obligația de a oferii garanția produsului furnizat de mimimum 2 ani  
în conformitate cu cerințele caietului de sarcini. 
      ART.9. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR 

9.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuseşte să îşi îndeplinească 

obligaţiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a percepe majorări de întârziere în 

cuantum de 0,1% pe zi de întârziere la valoarea totală a contractului.  

 9.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit, furnizorul are 
dreptul de a percepe majorări de întârziere in cuantum de 0,1% pe zi de întârziere din valoarea 
facturilor neachitate, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiei. 

  9.3. Nerespectarea gravă a obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către oricare din 
părţi atrage rezilierea de drept a contractului şi dă dreptul de a pretinde plata de daune-interese.                                                                                                    

   ART.10. MODALITĂŢI DE PLATĂ 
Achizitorul are obligaţia de a plăti contravaloarea facturii emise  într-un termen de cel mult 

30 de zile calendaristice de la data primirii facturii însoțită de procesul-verbal de recepție a 
produsului.                                                                                                                    
            ART. 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
 11.1. Achizitorul şi furnizorul 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 
legatură cu îndeplinirea contractului. 
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11.2. Dacă, după 5 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi  
furnizorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita 
ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecatoreşti competente. 

ART.12. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
12.1.  Prezentul Contract încetează la expirarea termenului pentru care a fost încheiat. 
          Prezentul Contract încetează înainte de termen: 

a) prin acordul scris al Părţilor; 
b) prin reziliere pentru neexecutarea culpabilă a obligaţiilor cu plata de daune interese; 
c) în condițiile prevederilor legale privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi 

deinsolvenţă; 
  d)prin denunţare unilaterală de către achizitor, fără plata de daune- interese,  in cazul 
imposibilităţii continuării relaţiilor contractuale,cu un termen de preaviz de 30 (treizeci) de 
zile sau din cauza unor motive neimputabile achizitorului care fac imposibilă executarea 
contractului; 
e)Furnizorul se află, la momentul semnării contractului, în una dintre situațiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit prevederilor legale naționale și 
comunitare în domeniul achizițiilor publice. 

12.2. Încetarea,din orice motiv, a contractului nu afectează în vreun mod drepturile şi obligaţiile 
contractuale ale Părţilor anterioare datei încetării. 
 ART. 13. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL 

Limba care guvernează contractul este limba română. 
ART. 14. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 
Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
ART.15. CLAUZE FINALE 
15.1. Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai prin act adiţional încheiat 

între părţile contractante. 
15.2. Prezentul contract, împreună cu modificările şi anexele sale, reprezintă voinţa 

părţilor şi constituie singurul instrument juridic probant pentru soluţionarea eventualelor 
neînţelegeri între părţi pe cale amiabilă.                                                                                            

ART. 16. COMUNICĂRI 
Orice comunicare între părţi referitoare la îndeplinirea prezentului contract trebuie să fie 

transmisă în scris, prin poștă, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii 
comunicării. 

Părţile au înţeles să încheie astăzi, ________ 2020, prezentul contract în patru (4) 
exemplare, din care unul pentru Furnizor şi trei pentru Achizitor.      

 
           ACHIZITOR,                                                                                FURNIZOR, 

                   JUDEŢUL SĂLAJ 
          

       PREŞEDINTELE                               ADMINISTRATOR            
           CONSILIULUI JUDEŢEAN                                           
                   Marc Tiberiu     
                                                                      
               DIRECTOR EXECUTIV,                                                                                                    
             Maruşca Leontina - Lucica   
 
                    SEF BIROU, 
                    Kosa Sandor 
 
 
                    VIZAT JURIDIC, 
           Cuzdriorean Adrian-Cosmin 


