CLAUZE CONTRACTUALE SERVICII
PĂRŢI CONTRACTANTE
JUDEŢUL SĂLAJ, cu sediul în Zalău, P-ţa 1 Decembrie 1918 nr.12, telefon 0260-614120, fax
0260-661097, cod fiscal nr. 4494764, cont nr. ..............................................., deschis la Trezoreria Zalău,
reprezentat prin Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj – Tiberiu Marc şi Maruşca Leontina Lucica – director executiv, în calitate de Autoritate Contractantă, pe de o parte
şi
........................................., cu sediul în ..................., str. ..................., nr. ......, tel.: .................... fax: ....................,
C.U.I. ..........................., număr de înmatriculare ................................., cont trezorerie nr. ..................................,
deschis la Trezoreria ................., reprezentată prin ............................. – .........................., în calitate de
Prestator, pe de altă parte.
ART. 1. DEFINIŢII
În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b) Autoritate Contractantă şi Prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite
în prezentul contract;
c) Prestatorul - termenul ce defineşte un operator economic individual sau un grup de
operatori economici care participă la prezenta procedură în asociere sau colaborare, având
desemnat din rândul lor un lider al grupului.
d) preţul contractului - preţul plătibil Prestatorului de către Autoritatea Contractantă, în
baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor
asumate prin contract;
e) servicii - activităţile a căror prestare face obiectul contractului;
f) zi - zi calendaristică.
ART. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul prezentului contract îl constituie, “Servicii de verificare documentații tehnice
2020”, conform anexei 1, astfel:
- Etapa 1 – verificarea tehnică de calitate a Documentatiei pentru Avizarea Lucrarilor de
Interventii;
- Etapa 2 – verificarea tehnică de calitate a documentaţiei tehnice pentru autorizarea
execuţiei lucrărilor (PAC și POE), respectiv verificarea tehnică de calitate a proiectului
tehnic şi a caietelor de sarcini (PT+DDE+CS);
- Etapa 3 - asigurarea serviciilor de către verificatorii tehnici de proiect în perioada de
execuţie, în cazul în care vor apărea modificări de soluţii.
ART. 3. PREŢUL CONTRACTULUI
3.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Prestatorului de către
Autoritatea Contractantă, este de .................. lei, la care se adaugă TVA în valoare de .................... lei,
valoarea totală fiind de .................. lei detaliat astfel:
1. Servicii de elaborare documentație tehnică faza D.A.L.I, P.T.+D.E. pentru obiectivul
de investiție „Reabilitare drum acces C.M.I.D. Dobrin”
- pentru Etapa 1 prețul este de................. lei, la care se adaugă TVA în valoare de
................ lei
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

- pentru Etapa 2 prețul este de................. lei, la care se adaugă TVA în valoare de
................ lei
- pentru Etapa 3 prețul este de................. lei, la care se adaugă TVA în valoare de
................ lei
Servicii de proiectare : Expetiză tehnică și DALI pentru obiectivul de investiții
„Reabilitare și consolidare DJ 191 G: Crasna( DJ 108G) – Marin – Valcău de Jos (DJ
191D), km 0+000 – 11+615”
- pentru Etapa 1 prețul este de................. lei, la care se adaugă TVA în valoare de
................ lei
Servicii de proiectare DALI, expertiză tehnică, PT+D.D.E. pentru „Modernizare DJ
109P, km 24+065 ÷ 27+590, Camăr – limită județ Satu-Mare
- pentru Etapa 1 prețul este de................. lei, la care se adaugă TVA în valoare de
................ lei
- pentru Etapa 2 prețul este de................. lei, la care se adaugă TVA în valoare de
................ lei
- pentru Etapa 3 prețul este de................. lei, la care se adaugă TVA în valoare de
................ lei
Punere în siguranță Pod pe DJ 108S km 17+107
- pentru Etapa 1 prețul este de................. lei, la care se adaugă TVA în valoare de
................ lei
- pentru Etapa 2 prețul este de................. lei, la care se adaugă TVA în valoare de
................ lei
- pentru Etapa 3 prețul este de................. lei, la care se adaugă TVA în valoare de
................ lei
Punere în siguranță Pod pe DJ 108N km 7+057
- pentru Etapa 1 prețul este de................. lei, la care se adaugă TVA în valoare de
................ lei
- pentru Etapa 2 prețul este de................. lei, la care se adaugă TVA în valoare de
................ lei
- pentru Etapa 3 prețul este de................. lei, la care se adaugă TVA în valoare de
................ lei
Punere în siguranță Pod pe DJ 108A km 32+834
- pentru Etapa 1 prețul este de................. lei, la care se adaugă TVA în valoare de
................ lei
- pentru Etapa 2 prețul este de................. lei, la care se adaugă TVA în valoare de
................ lei
- pentru Etapa 3 prețul este de................. lei, la care se adaugă TVA în valoare de
................ lei
Consolidare sector drum afectat de alunecări de teren pe DJ 108S km 5+830-6+040
-

pentru Etapa 1 prețul este de................. lei, la care se adaugă TVA în valoare de
................ lei
pentru Etapa 2 prețul este de................. lei, la care se adaugă TVA în valoare de
................ lei
pentru Etapa 3 prețul este de................. lei, la care se adaugă TVA în valoare de
................ lei
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8. Reabilitare și modernizare DJ 110 D:Surduc(DN 1H) - Cristoltel - Cristolt (DC48),
km 10+400 - 11+463
- pentru Etapa 1 prețul este de................. lei, la care se adaugă TVA în valoare de
................ lei
- pentru Etapa 2 prețul este de................. lei, la care se adaugă TVA în valoare de
................ lei
- pentru Etapa 3 prețul este de................. lei, la care se adaugă TVA în valoare de
................ lei
9. Modernizare DJ 108T, Sector: Lim. Jud. Maramureș - Cehu Silvaniei, km 8+544 ÷
9+677
- pentru Etapa 1 prețul este de................. lei, la care se adaugă TVA în valoare de
................ lei
- pentru Etapa 2 prețul este de................. lei, la care se adaugă TVA în valoare de
................ lei
- pentru Etapa 3 prețul este de................. lei, la care se adaugă TVA în valoare de
................ lei.
10. Reabilitare și modernizare DJ 191 E: DJ 108G – Peceiu – Bănișor – Ban – Sâg (DJ
191D), km 0+012 ÷ 11+290
- pentru Etapa 1 prețul este de................. lei, la care se adaugă TVA în valoare de
................ lei
11. Reabilitare și modernizare DJ 110 A: DN 1F – Guruslău – Coșeiu – lim.Jud Satu-Mare,
km 0+044 ÷ 14+604
- pentru Etapa 1 prețul este de................. lei, la care se adaugă TVA în valoare de
................ lei
12. Reabilitare și modernizare DJ 109 P: DN 1H – Halmășd – Cerâșa – Cosniciu de Jos –
Ip – Zăuan Băi – Camăr – lim.jud Satu-Mare, km 0+017 ÷ 24+065
- pentru Etapa 1 prețul este de................. lei, la care se adaugă TVA în valoare de
................ lei
13. Reabilitare și modernizare DJ 109 : lim.jud Cluj – Dragu – Hida(DN 1G), km 31+976
÷ 46+624
- pentru Etapa 1 prețul este de................. lei, la care se adaugă TVA în valoare de
................ lei
ART. 4. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Durata totală a contractului va fi de 36 de luni de la data semnării acestuia;
- Durata pentru verificarea documentației tehnice, respectiv etapa 1, va fi astfel:
o pentru verificarea documentației tehnice, faza DALI, va fi de maxim 10 zile de la
data încheierii Procesului verbal de predare-primire a documentațiilor pentru
această fază;
- Durata pentru verificarea documentației tehnice, respectiv etapa 2, va fi astfel:
o pentru verificarea documentației tehnice, faza PAC+POE , va fi de maxim 10 zile de
la data încheierii Procesului verbal de predare-primire a documentațiilor pentru
această fază;
o pentru verificarea documentației tehnice, faza PT+DE+CS, va fi de maxim 10 zile de
la data încheierii Procesului verbal de predare-primire a documentațiilor pentru
pentru această fază;
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Asigurarea serviciilor de către verificatori în perioada de execuţie – etapa 3, în cazul
în care vor apărea modificări de soluţii (dacă sunt necesare adaptări de soluţii la situația din
teren, este obligatoriu ca ele să fie însuşite de către verificatori) se va derula de la data
comunicării Ordinului de începere a execuției lucrărilor cu posibilitatea de prelungire
automată, fără a fi necesar un acord de voinţă expres al părţilor în acest sens și fără costuri
suplimentare, în situaţia depăşirii, din motive independente de culpa Autorității
Contractante, a termenelor de realizare a lucrărilor prevăzute în contractul de lucrări sau
a altor termene din cuprinsul contractului de lucrări, depăşire care face necesară
prestarea în continuare a serviciilor de către Proiectant.

ART. 5. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
Documentele contractului sunt:
a) Documente de calificare prezentate de prestator;
b) Propunerea tehnică;
c) Propunerea financiară
d) Caietul de sarcini;
e) Contractul de subcontractare (dacă este cazul);
f) Acordul de asociere (dacă este cazul).
ART. 6. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI
6.1. Prestatorul are obligația să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract la
standardele şi/sau performanţele prezentate în oferta și în conformitate cu specificațiile caietului de
sarcini.
6.2 Prestatorul are obligația să asigure verificarea documentaţiei tehnice, în conformitate
cu legislaţia aplicabilă, în vigoare, astfel încât să asigure atingerea rezultatelor şi îndeplinirea
obiectivelor Contractului în termenele prevăzute de acesta.
6.3 Prestatorul are obligația să asigure efectuarea verificarii prin verificatori de proiecte
atestați numai pentru cerinţele şi în specialităţile pentru care au fost atestați.
6.4 Prestatorul are obligația să asigure semnarea şi parafarea documentelor scrise şi desenate
prin specialisti verificatori de proiecte atestati, numai în condiţiile în care documentaţia supusă
verificării este corespunzătoare din punct de vedere al cerinţelor din prevederile legale. Specialiștii
verificatori de proiecte atestați nu pot verifica proiectele întocmite de aceștia sau la a căror elaborare
au participat și răspund în mod solidar cu Proiectantul în ceea ce priveşte asigurarea nivelului de
calitate corespunzător cerinţelor esenţiale ale documentaţiei tehnice, precum şi în ceea ce priveşte
conformarea cu legislaţia în vigoare.
6.5 Prestatorul are obligația să informeze Proiectantul şi Autoritatea Contractantă cu privire
la orice aspect de neconformitate cu prevederile legale în vigoare a documentaţiei supuse verificării.
6.6 Prestatorul are obligația să asigure verificarea documentaţiei tehnice în conditiile
prevăzute de legislația în vigoare, de către specialişti verificatori de proiecte, în conformitate cu
specificatiile caietului de sarcini.
6.7 Prestatorul are obligația să asigure specialişti verificatori de proiect şi pe alte specialităţi
dacă este necesar, în funcţie de particularităţile Proiectului.
6.8 Prestatorul are obligația să îşi asigure propriile mijloace de transport precum şi
echipamentul de lucru (calculatoare, imprimante, copiatoare, scannere).
6.8 Prestatorul are obligația să respecte întreaga legislaţie a muncii care se aplică
personalului acestuia, inclusiv legile referitoare la angajare, sănătate, securitate, asistenţă socială,
imigrare şi emigrare şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale.
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6.9 Prestatorul are obligația de a lua toate măsurile impuse de legislaţia în vigoare pentru
asigurarea securității și sănătății personalului angajat pentru derularea contractului, în toate
aspectele legate de muncă.
ART. 7. OBLIGAŢIILE AUTORITĂȚII CONTRACTANTE
7.1. Autoritatea Contractantă are obligaţia de a plăti serviciile prestate într-un termen de cel
mult 30 de zile calendaristice la data primirii facturilor însoţite de procesele verbale de recepție,
aferente ficărei etape. Pentru etapa 3 factura va fi însoțită și de Procesul-verbal de recepție la
terminarea lucrărilor.
7.2. Autoritatea Contractantă are obligaţia să pună la dispoziţia Prestatorului întreaga
documentaţie tehnică: DALI, proiect tehnic, detalii de execuție, caiet de sarcini (PT+DDE+CS) şi
documentaţia tehnică pentru autorizarea execuţiei lucrărilor (PAC și POE) precum și toate
informaţiile necesare şi relevante pentru îndepliniriea contractului.
ART. 8. ÎNCEPERE, FINALIZARE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE
8.1. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor de la data încheierii Procesului
verbal de predare-primire a documentațiilor pentru fiecare etapă și fază.
8.2. Serviciile prestate în baza contractului trebuie finalizate în termenul prevăzut la art. 4 din
prezentul contract.
8.3. Serviciile se consideră finalizate la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea
lucrărilor.
ART. 9. PREDAREA DOCUMENTAȚIILOR
9.1. Documentația tehnică supusă verificării va fi preluată de verificator/reprezentantul
verificatorului de la sediul Consiliului Județean Sălaj în prezența Proiectantului și a Autorității
Contractante, în baza unui proces verbal predare – primire. Predarea documentației tehnice verificate
se va face la sediul Autorității Contractante în prezența verificatorului/reprezentantul verificatorului
și a Proiectantului în baza unui proces verbal predare – primire.
9.2. Prestatorul va furniza la terminarea activităţii de verificare, cele 4 exemplare din
documentația tehnică pusă la dispoziție, în format pe hârtie și 1 exemplar în format digital
(CD/DVD), respectiv:

Proiectul tehnic, caietele de sarcini şi PAC+POE - ştampilate şi semnate de către
specialiştii verificatori de proiecte atestaţi;

Documentatia pentru Avizarea Lucrarilor de Interventii - ștampilate și semnate
de către specialiştii verificatori de proiecte atestaţi;

Referatele elaborate - ştampilate şi semnate de către specialiştii verificatori de
proiecte atestaţi privind verificările de calitate în condiţiile legii pentru fiecare domeniu de
specialitate.
ART. 10. PLATA SERVICIILOR TEHNICE PRESTATE:
Plata serviciilor prestate se va face într-un termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data
primirii facturilor însoţite de procesele verbale de recepție, aferente ficărei etape. Pentru etapa 3
factura va fi însoțită și de Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
ART. 11. AMENDAMENTE
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 legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.
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ART.12. CESIUNEA
Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale rezultate din
Contract.
ART.13. ASOCIAȚI/SUBCONTRACTANȚI (dacă este cazul)
13.1. Prestatorul are obligaţia de a încheia acordul de asociere cu asociatul/asociaţii
SC_______________, contractul cu subcontractantul desemnat, SC _________________, conform ofertei
depuse.
13.2. (1) La încheierea contractului, Prestatorul are obligaţia de a prezenta acordul de
asociere și/sau de subcontractare.
(2) Datele de recunoaștere ale asociatului/subcontractantului, precum și acordul încheiat cu
asociatul și contractul de subcontractare se constituie în anexe la prezentul Contract.
13.3. (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de Autoritatea Contractantă de modul în
care îndeplinește contractul cât și pentru actele și faptele asociatului/subcontractantului.
(2) Asociatul/subcontractantul este pe deplin răspunzător față de Prestator de modul în care își
îndeplinește partea sa din Contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese asociatului/subcontractantului dacă
acesta nu își îndeplinește partea sa din Contract.
ART. 14 FORŢA MAJORĂ
14.1.Forţa Majoră exonerează Părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
Contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
14.2.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.
14.3. Partea care invocă Forţa 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.
14.4. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea
cauzei acesteia în maximum 10 zile de la încetare.
14.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 1
lună, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului
contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.
ART. 15. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR
15.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu respectă termenul de prestare a
serviciilor, Autoritatea Contractantă va percepe majorări de întârziere în cuantum de 0,1 % din
valoarea serviciilor neefectuate, pentru fiecare zi de întârziere.
15.2. Dacă Autoritatea Contractantă nu achită facturile în termen de 30 de zile de la data
primirii facturii , Prestatorul are dreptul de a percepe majorări de întârziere în cuantum de 0,1 % din
valoarea facturii neachitate pentru fiecare zi de întârziere.
15.3. Neîndeplinirea în mod culpabil și repetat a obligaţiilor asumate prin prezentul contract
de către oricare din părţi atrage rezilierea contractului şi dă dreptul părții lezate la repararea
prejudiciului creeat.
ART. 16. ÎNCETAREA CONTRACTULULUI
16.1. Prezentul Contract încetează la expirarea termenului pentru care a fost încheiat.
Prezentul Contract încetează înainte de termen:
(a) prin acordul scris al Părţilor;
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(b) prin reziliere pentru neexecutarea culpabilă a obligaţiilor cu plata de daune interese;
(c) intervenţia unui caz de Forţă Majoră în condiţiile art. 14.5;
(d) în condițiile prevederilor legale privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de
insolvenţă;
(e) prin denunţare unilaterală de către Autoritatea Contractantă, fără plata de daune-interese, în
cazul imposibilității continuării relaţiilor contractuale, cu un termen de preaviz de 30
(treizeci) de zile sau din cauza unor motive neimputabile Autorității Contractante care fac
imposibilă executarea contractului;
(f) Prestatorul 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.
13.2. Încetarea, din orice motiv, a contractului nu afectează în vreun mod drepturile şi
obligaţiile contractuale ale Părţilor anterioare datei încetării.
ART.17. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
17.1. Neexecutarea, executarea necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor
contractuale de către o Parte, dă dreptul celeilate Părţi de a rezilia prezentul Contract şi de a percepe
daune interese echivalente cu prejudiciul suferit.
17.2. În situaţia în care Prestatorul nu-şi execută în mod corespunzător obligaţiile ce-i revin
conform Contractului, Autoritatea Contractantă va transmite Prestatorului o notificare, în care vor fi
prezentate motivele pentru care Autoritatea Contractantă consideră că Prestatorul nu şi-a executat
în mod corespunzător obligaţiile. În situaţia în care Prestatorul nu remediază încălcarea sau nu
transmite justificări corespunzătoare în termen de 15 de zile de la primirea notificării, Autoritatea
Contractantă va emite o nouă notificare, prin care se va preciza data la care Contractul încetează de
drept, fără intervenţia instanţei de judecată.
ART. 18. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
18.1. Autoritatea Contractantă 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 legătură cu îndeplinirea contractului.
18.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Autoritatea Contractantă şi
Prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca
disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente.
ART.19. CONFIDENȚIALITATEA
19.1. Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor, ca
urmare a aducerii la îndeplinire a clauzelor prezentului Contract, prin nefurnizarea datelor,
informațiilor, rapoartelor și studiilor către terți decât prin acordul părților.
ART. 20. LIMBA UTILIZATĂ ÎN DERULAREA CONTRACTULUI
Limba utilizată în cadrul activităţilor este limba română. Toate materialele vor fi elaborate în
limba română.
ART. 21. COMUNICAREA ÎNTRE PĂRŢI
21.1. Orice comunicare între părţi referitoare la îndeplinirea prezentului contract trebuie să
fie transmisă în scris.
21.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în
momentul primirii.
21.3. Comunicările între părţi se pot face şi prin poștă, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării
în scris a primirii comunicării.
21.4. În cazul unui termen limită pentu primirea comunicărilor scrise, expeditorul va cere
confirmarea de primire. În orice caz, expeditorul va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura
de primirea în termen a comunicării.
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21.5. Orice înştiinţare, încuviinţare, aprobare sau decizie a oricărei persoane, solicitată în
cadrul contractului, va fi formulată în scris, dacă nu este specificat altfel, şi nu va fi în mod nejustificat
reţinută sau întârziată.
Părţile au înţeles să încheie astăzi, _____ 2020, prezentul contract în patru exemplare, din care
unul pentru Prestator şi trei pentru Autoritatea Contractantă.

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ,
JUDEŢUL SĂLAJ

PRESTATOR,
..........................................

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI JUDEŢEAN
Marc Tiberiu

DIRECTOR EXECUTIV,
Maruşca Leontina Lucica

DIRECTOR EXECUTIV,
Ghilea Ioana-Lavinia
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