CLAUZE CONTRACTUALE
nr. _______ din_______________2020
1. Părţi contractante
JUDEŢUL SĂLAJ, cu sediul în Zalău, P-ţa 1 Decembrie 1918 nr.12, telefon 0260614120,
fax
0260-661097,
cod
fiscal
nr.
4494764,
cont
nr.
RO64TREZ24A510103203001X deschis la Trezoreria Zalău, reprezentat
prin
Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj - Tiberiu Marc şi director – Maruşca Leontina
Lucica - în calitate de achizitor, pe de o parte
şi
_______________ cu sediul în ______, str. ____, nr. __, judeţul ____, tel: ________,
fax:______, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul_______,C.U.I.
_____, cont __________ deschis la________, reprezentată prin __________, în calitate de
prestator, pe de altă parte.
2. Obiectul contractului
Obiectul contractului îl constituie : “Prestări servicii – ''Publicare anunţuri şi
comunicări''
3. Valoarea contractului
3.1. Valoarea maxima estimată a contractului este de ____ lei/an fără TVA.
3.2. Achizitorul se obligă să plătească prestatorului, pentru prestarea serviciilor : “Prestări
servicii – ''Publicare anunţuri şi comunicări'' următoarele tarife:
- Prima pagina ____ lei/cmp la care se adaugă TVA în valoare de ______lei.
- pagina alb-negru _____ lei/cmp la care se adaugă TVA în valoare de
______ lei.
3.3. Tarifele prezentate în ofertă rămân neschimbate pe perioada derulării contractului.
4. Durata contractului
Durata contractului este de la data semnarii acestuia până la 31.12.2020, şi poate fi
prelungită prin act adiţional potrivit legii.
5. Documentele contractului
5.1. Documentele prezentului contract sunt:
a) oferta de pret;
b) caietul de sarcini.
6. Obligaţia prestatorului
6.1. Prestatorul se obligă să asigure publicarea anunţurilor în presă în ziua următoare datei
transmiterii anunţului sau la data stabilita de Autoritatea Contractanta.
6.2. Tipărirea anunţurilor se va face cu litere de corp de 10, respectând textul original.
6.3. Prestatorul se obligă să asigure traducerea adecvată şi corectura textelor, dacă aceasta
este necesară.
7. Obligaţiile achizitorului
Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile
prestate şi să respecte termenele de plată prevăzute în contract.
8. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
8.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu îndeplineşte obligaţiile asumate
prin contract, achizitorul va percepe majorări de întârziere în cuantum de 0,1% din valoarea
serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a
obligaţiilor.
8.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit, prestatorul are
dreptul de a percepe majorări de întârziere în cuantum de 0,1% din valoarea facturii
neachitate pentru fiecare zi de întârziere.
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9. Forta majora
9.1. Forţa Majoră exonerează Părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
9.2. 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.
9.3. 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.
9.4. Partea care invocă Forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea
cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
9.5. Dacă Forţa Majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de
15 zile, fiecare Parte are dreptul să notifice celeilalte Părţi încetarea de plin drept a
contractului, fără ca vreuna dintre Părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.
10. Încetarea contractului
10.1. 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) intervenţia unui caz de Forţă Majoră în condiţiile art. 9.5;
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 dauneinterese, în cazul imposibilitații continuării relaţiilor contractuale, cu un termen
de preaviz de 30 (treizeci) de zile și 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.
10.2. Încetarea, din orice motiv, a contractului nu afectează în vreun mod drepturile şi
obligaţiile contractuale ale Părţilor anterioare datei încetării.
11. Cesiunea
Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin
contract.
12. Garanţii
12.1. Prestatorul răspunde pentru calitatea serviciilor prestate.
12.2. Prestatorul garantează că serviciile care fac obiectul prezentului contract sunt în
concordanţă cu standardele de calitate în vigoare.
13. Modalităţi de plată
13.1. Prestatorul are obligaţia de a emite factura numai după publicarea anunţului sau
comunicării.
Achizitorul are obligaţia de a plăti contravaloarea facturii emise într-un termen de cel mult
30 de zile calendaristice de la data primirii facturii însoţită de o copie a anunţului publicat
în ziar.
14. Limba Contractului
Limba Contractului este limba română.

Vizat juridic,
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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.
15.3. În cazul în care soluţionarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor
fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente.
15.4. Prezentul contract a fost încheiat astăzi _______ 2020 în patru exemplare, câte trei
pentru achizitor şi unul pentru prestator.

ACHIZITOR
JUDEŢUL SĂLAJ

PRESTATOR,

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI JUDEŢEAN
Marc Tiberiu

DIRECTOR EXECUTIV,
Maruşca Leontina Lucica

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Ghiurco Mircea-Stefan

VIZAT JURIDIC
Cuzdriorean Adrian-Cosmin
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