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CONTRACT DE SERVICII

1. Părţile contractante:
MUNICIPIUL ZALĂU, Piaţa I. Maniu, nr. 3, tel. 0260.610.550; fax: 0260.661.869, cod 
fiscal 4291786, cont nr. R067 TREZ 24A7 0500 0710 130X, deschis la Trezoreria Zalău, 
reprezentat prin Ionel Ciunt - primar şi ec. Mariana Cuibuş - director economic, în 

calitate de achizitor, pe de o parte
Ş'

SC SAT CCH DEVELOPMENT SRL, cu sediul în Bucureşti, B-dul Octavian Goga, nr. 
4, telefon: 0754269785, CUI: R040601280, e-mail: office(^8atcch.ro, cont m*. R081 
TREZ 7025 069X XX02 1475 deschis la Trezoreria Secor 2 Bucureşti, cont de garanţie de 

bună execuţie nr. , deschis la
, reprezentată prin Ilie Andrei

administrator, în calitate de prestator, pe de altă parte.
2. Definiţii
2.1 - în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a) contract-prezentul contract şi toate anexele sale;,
b) achizitor şi prestator - păi'ţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 

contract;
c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului, de către achizitor, în baza 

contractului, pentru îndeplinirea integrală: şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor 
asumate prin contract;

d) servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;
,e) asistenţă tehnică - servicii de asistenţă oferite de prestator, beneficiarului 

pfoiectului/constructomlui, din momentul începerii lucrărilor de construcţie şi până 
la recepţia acestora, incluzând şi reproiectarea unor elemente-ansambluri pe care 
constructorul nu le poate realiza datorită unor cauze obiective;

f) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii 
contractului si care face imposibila executarea şi, respectiv, îndeplinirea 
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, 
inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca uimare a unei 
carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enunţiativa. Nu este 
considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, tară a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia 
din părţi;

g) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1. în prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular 
vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu 
se specifică în mod diferit. \nzat
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Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului
A.l: Prestatorul se obligă să presteze serviciul de elaborare a expertizei tehnice şi a

• aiidituiui energetic pentru obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice 
Şcolii Simion Bărnuţiu din Miinicipului Zalău” în perioada convenită, în conformitate 
cu Tema de proiectare nr. 18763/02.03.2022, cu oferta postată în catalogul de electronic de

• produse/servicii/lucrări din SE AP la dala de 14.03.2022, înregistrată la Municipiul Zalău 
■ cu nr. 22650/15.03.2022 şi cu respectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract.
4.2. Documentaţiile care fac. obiectul prezentului contract vor fl structurate conform,art 5.1 

din contract.

a

5. Preţul contractului
5.1. Preţul - convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către 
achizitor, este de 29.400,00 lei fără TVA, respectiv TVA 34.986,00 lei cu TVA şi se 

compune din:
Valoare 

lei cu 
TVA

Valoare 
Iei fără 
TVA

TVA 
- lei -

Nr. Denumirea serviciului
crt.

4.373,25698,253.675,00Elaborare expertiza tehnică pentru Corp A1.1
4.373,25698,253.675,00Elaborare expertiza tehnică pentru Coiţ) B:3,.'2
4.373,25698,25Elaborare expertiza tehnică pentru Coipi C . ' 3.675,001.3
4.373,25698,253.675,00Elaborare expertiza tehnică pentru sala de sport1.4

17.493,002.793,0014.700,00TOTAL I
698.25 4.373,253.675,00

3.675,00
Elaborare audit energetic pentru Corp A
Elaborare audit energetic pentru Corp B

2:1
• 698^25 " 4.373,252.2

698,25 4.373,253.675,00Elaborare audit energetic pentru Corp G2.3
4.373,253.675,00 698,25Elaborare, audit enerRetic pentru sala de sport2.4

2.793,00 17.493,0014.700,00TOTAL II
34.986,005.586,0029.400,00TOTAL GENERAL

5.2. Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea 
contractului.
6. Durata contractului
6.1. Durata elaborării documentaţiilor care fac obiectul prezentului contract este de 15 zile 
lucrătoare de la data semnării contractului de către ambele părţi.
7. Documentele contractului 
IA Documentele contractului sunt:

a) Tema de proiectare nr. 18763/02.03.2022, elaborată de către achizitor, inclusiv 
clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce 
privesc aspectele tehnke şi financiare;

b) Propunerea tehnică şi propunerea financiară prezentată în cadrul ofertei postată,în 
SEAP la. data de 14.03.2022 şi înregistrată la Municipiul Zalău cu nr. 
22650/21.03.2022;

c) Documentul privind garanţia de bună execuţie, dacă este cazul;
d) Acte adiţionale, dacă există;
e) Şi alte anexe la contract. ^ V/zaf 
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8. Obligaţiile principale ale prestatorului
8.1 Prestatorul se obligă să presteze serviciile la st^dardele şi sau performanţele 
prezentate în ofertă, care corespund .cerinţelor legislaţiei specifice în vigoare şi Temei de 

proiectare nr. 18763/02.03.2022.
8.2 Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele 
prezentate în ■ofertă şi în conformitate cu prevederile HG nr. 907/20.16 privind etapele de 
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri public, cu modificările şi 
completările ulterioare.
8.3 Prestatorul se obligă să presteze serviciile conform prevederilor Legii nr. 10/1995 

privind:calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare şi să îndeplinească 
obligaţiile care îi revin, în calitate de proiectant, conform acestui act normativ.
8.4 Prestatorul se obligă ca toate documentaţiile care fac obiectul prezentului contract, să 
fie elaborate de specialişti atestaţi, conform prevederilor legale în vigoare, pentru 
prestarea unor astfel de servicii.
8.5, Expertul tehnic şi auditoml energetic vor asigura şprijin/consultanţă pe durata 
elaborării documentaţiei tehnico-economice.
8.6 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 produsele 

, , achiziţionate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în 

care o astfel de încălcare rezultă din respectai'ea caietului de sarcini întocmit de către 
■ achizitor. ■ ■ '
%n Prestatorul se obligă sa încheie şi să deţină asigurare de răspundere civilă 
profesiorială, valabilă pe toată perioada derulării contractului.
8.8 Prestatorul se obligă în solidar cu persoana/persoanele fizice care elaborează şi 
semnează documentaţiile ce fac obiectul prezentului contract să despăgubească pe 
achizitor pentru acoperirea integrală a prejudiciului produs acestuia ca urmare a 
îndeplinirii necorespunzatoare a obligaţiilor contractuale, datorate unor omisiuni şi/sau 
efori de elaborare a documentaţiilor predate achizitorului.
9. Obligaţiile principale ale achizitorului
9.1 Achizitorul,are obligaţia de a efectua plata către prestator în termen de 30 zile de la 
data comunicării facturii emise pentru serviciile prestate. Facturile se vor emite după 
recepţionarea documentaţiilor de către achizitor.
10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
10.1 în cazul în care, din vina sa, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească la timp 
obligaţiile asumate prin contract (potrivit art. 6.1 din contract), achizitorul are dreptul de a 
deduce din preţul contractului, cu titlul de penalităţi (daune-interese moratorii), o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din Valoarea serviciilor 
realizate cu întârziere, în termen de 30 zile de la data comunicării penalităţilor datorate. 
Penalităţile vor fi calculate la valoarea stabilită, pentm fiecare zi întârziere, până la 
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
10.2 în cazul în care achizitorul nu onorează facturile la data expirării perioadei convenite,
atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi (daune-interese moratorii), o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din plata neefectuată la termen, 
până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. f/ TW/zZ
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10 J Nerespectarea obligaţiilor asumate prin contract de către una dintre părţi, dă dreptul 
considera contractul de drept reziliat, fără punere în întârziere şi fărăpărţii lezate de

sesiz^ea instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-interese.
10.4. în cazul în care prestatorul intră în’procedură de insolvenţă, achizitorul are dreptul de a 

notifica administratorul judiciar/lichidatorul, în termen de 3 luni de la deschiderea 
procedurii de insolvenţă, solicitându-i acestuia rezilierea contractului de furnizare. 
Administratorul judiciar/lichidatorul are obligaţia de a răspunde notificării în termen de 30 
de zile de la data primirii notificării, în caz contrar contractul se consideră denunţat de drept.
10.5 Penalităţile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform
prezentului contract. ’ , '
10.6 Pehtru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 
obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile 
art. 10,1, 1o!2, în completare, părţile datorează daune-interese în condiţiile dreptului comun.
10.7 în cazul în care oricare dintre părţi suferă un prejudiciu datorat neîndeplinirii 
obligaţiilor principale contractuale (a achizitorului: de plată a serviciilor, iar a 
prestatorului: de prestare a serviciilor contractate),, debitorul va datora creditorului 
obligaţiei, 100 % din valoarea obligaţiei principale neîndeplinite, reprezentând daune 
interese compensatorii.

Clauze specifice
11. Garanţia de bună execuţie a contractului
11.1 Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă un procent din preţul 
fără TVA al contractului, respectiv 1Q%, Garanţia de bună. execuţie.şe constituie în termen 
de .$;v(cincî) 'Zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziţie publică. De regulă, 
garanţia de, bună execuţie se constituie prin virament, bancar sau.printr-un instrument de 
garantare, emis de o instituţie de credit din România, sau din alt stat sau de o societate de 

■ asigurări, în condiţiile legii, şi devine anexă lâ contract, prevederile art. 36 alin. (3) şi (5) 
„aplicându-se în mod corespunzător. în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie 
este mai', mică de 5.000 de lei, achizitorul (Autoritatea Contractantă) are dreptul de a 

^ accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume, în numerar.
Potrivit NOTIFICĂRII ANAP din data de 10.01.2022 privind acceptarea în 

procedurile de achiziţie publică/ sectorială a garanţiilor de participare/de bună execuţie 
emise de către instituţiile financiare nebancare, este precizat faptul ca „raportat la 
prevederile legislaţiei privind achiziţiile publice/ sectoriale ce impun constituirea 
garanţiei printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit, reiese faptul 
că autoritatea/entitatea contractantă NU poate accepta constituirea sarantiei de 
participare /de hună execuţie printr-un instrument de sarantare emis de o instituţie
financiară nebancară”.

11.2. Garariţia de bună execuţie se poate constitui prin reţineri succesive din facturile emise 
pentru serviciile prestate, situaţie în care prestatorul are obligaţia de a deschide un cont la 
dispoziţia autorităţii contractante, la Trezorerie. Suma iniţială care se depune de către 
contractant în contul astfel deschis, va fi de 0,5% din preţul contractului, fără,TVA. Pe 
parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont 
prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului, până la concurenţa 
sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie.
11.3. (1) în situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de prestarea a serviciilor 
contractate, precum şi pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră), prestatorul are obligaţia de 
a prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu durata corespunzătoare prelungirii
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contractului de servicii, în 5 zile lucratoare de la data semnării de către păi*ţi a actului
adiţional de prelungire. . .. . .

(2) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării celei 
iniţiale pe perioada de prelungire a tennenului de prestarea a serviciilor contractate.
I. 1.4 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 
prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută 
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii 
asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru 
prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. în situaţia executării 
garanţiei de burtă execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregi 
garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.
11;5 in cazul în 'care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se 

suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia de bună 
execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie publică, în maxim 5 zile 
lucrătoare de la data semnăini de către părţi a actului adiţional de majorare.
II. 6 Aîchizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie, în termen de 14 zile de la 
data încheierii procesului verbal de recepţie a documentaţiilor, dacă nu a ridicat până la 
aceea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim.

12. Obligaţiile achizitorului 
12.1. Achizitorul va avea următoarele obligaţii:

a) de a aproba toate documentele proiectului, realizate cu respectarea clauzelor 
contractuale, şi pe care prestatorul le pune la dispoziţia sa;

\)) de a acorda prestatorului, tot sprijinul'de care acesta are nevoie în îndeplinirea 
obligaţiilor ,şi activităţilor ce îl revin în executarea prezentului contract;

13. Obligaţiile prestatorului
13.1; Prestatorul arC; obligaţia de a presta obligaţiile , prevăzute ,în, contract cu 
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului,,asumat in conformitate, cu 
oferta, fără a modifica preţul contracţului.
13.2 Prestatorul se obligă să.exeCute serviciile mai jos menţionate, în perioadele convenite 
şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract::, ; . ,

a) de a presta serviciile în conformitate cu termenul de prestare stabilit;
b) de a asigura prin documentaţia tehnică nivelul de.calitate corespunzător.cerinţelor cu 

respectarea reglementărilor tehnice şi a clauzelor.contractuale; /
c) de a soluţiona, în cel mai scurt timp, neconformităţile şi/sau neconcordanţele 

semnalate de către beneficiari şi experţi tehnici independenţi, în baza rapoartelor de 
verificare a acestora;

d) de a supraveghea prestarea serviciilor şi de a răspunde atât de siguranţa operaţiunilor 
şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toata 
durata contractului;

. e) de a asigura resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte 
asemenea, fie de natura 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;

f) prestatorul Va avea obligaţia de a răspunde tuturor solicitărilor făcute în baza Legii 
nr. 10/1995, fără a pretinde costuri suplimentare;

g) Prestatorul se obligă să introducă în documentaţii, fără costuri suplimentare, 
toate modificările necesare urmare a tuturor etapelor de avizare a acestora.
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h) Prestatorul se obligă în solidar cu persoana/persoanele fizice care elaborează şi 
documentaţiile ce face obiectul prezentului contract să 

despăgubească pe achizitor pentru acoperirea integrală a prejudiciului produs 
acestuia ca urmare a îndeplinirii necorespunzatoare a obligaţiilor contractuale, 
datorate unor omisiuni şi/sau erori de elaborare a documentaţiilor predate 

achizitorului.
13.3 Prestatorul este răspunzător atât faţă de angajator cât şi faţă de organele abilitate ale 
statului, pentru prestarea serviciilor în conformitate cu prevederile contractuale şi cu 
reglementările tehnice în vigoare.
13.4 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.);
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aeferente.
13.5 Prestatorul răspunde în cazul neducerii la îndeplinire a obligaţiilor prevăzute la.art.
13. precum şi în cazul neasigurării, din culpa sa, a realizării calitative a serviciului prestat, 
la nivelul prevăzut în contract, caiete de sarcini şi în reglementările tehnice în vigoare.
13.6 Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu 

W-" profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.
13.7 Prestatorul se obligă să presteze serviciile, 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 prezentul contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
13.8 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu 
graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor 
operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe 
toată durata contractului.
14. Drepturi de proprietate intelectuală
14.1 Toată documentaţia elaborată în baza prezentului contract sub orice formă, este şi va 
rămâne în proprietatea beneficiarului în timpul şi după finalizarea activităţilor contractului. 
Prestatomi nu poate folosi sau dispune de această documentaţie fără un acord scris în 
prealabil, emis de achizitor.
14.2. Prestatorul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamaţii şi acţiuni injustiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
. intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.) şi

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia 
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea temei de proiectare 
întocmită de către achizitor.

15. Numărul de exemplare
15.1. Documentaţiile elaborate în baza prezentului contract se vor preda achizitorului de 
către prestator în 4 exemplare în format tipărit (originale) şi 2 exemplare în format 
electronic (1 exemplar editabil cu fişiere Word, Excel - MS Office 2003, Autocad 2004 şî 
l exemplar scanat cu fişiere Adobe Acrobat Reader).
16. Subcontractanţii
16.1. Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a 
încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat 
conţractul cu achizitorul.

semnează
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16.2 Prestatorul are obligaţia de a prezenta la 'încheierea contractului toate contractele 
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. Lista subcontractanţilor, cu datele lor de 
reţunoaşterej cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie anexa la contract.
16.3. Prestatorul este pe deplin răspunzător faţa de achizitor de modul în care îndeplineşte 
contractul. La râridul său, subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de
modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract. , . ^ ^ ^ ^ .
16.4; Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit 
partea sa din.contract. Schimbarea subcontractantului nu ya.schimba preţul contractului şi 
va.fi făcută cu acordul prealabil, scris al beneficiarului şi cu notificarea acestuia prealabilă. ., 
16.5.Prestatorul are-dreptul. de a implica noi subcontractanţi, pe, durata derulăidi 
contractului de servicii^ cu respectarea prevederilor art. 219, alin. (3), (4) şi (5) din Legea 

98/2016.-
17. Modalităţi de: plata
17.1. -Autoritatea Gontractantă va efectua- plata către prestator în termen de 30. zile de la 
dată comunicării facturii emise pentru serviciile prestate.
17.2 Pentru plata serviciilor, facturile se vor emite după recepţia documentâţiilor de. către 
achizitor;--
18. ActuaUzarea preţului contractului
.l iS.r, Pentru serviciile prestate plăţile datorate de achizitor Prestatorului sunt cele declarate 
în propunerea financiară, anexă la contract.
18.2 Ajustarea preţului contractului este. posibilă numai în cazul în care au loc, modificări 
legislative, sau au fost- emise de către autorităţile locale acte ădrriiniştraţive' care au ca 
obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la ănUmite taxe/impozite Ipcale âl căfor efect 
se reflecta în creşterea/dimiriuareâ costurilor pe bază cărora s-ă fundamentat preţul
contractului. ’

’ . ‘ .1 .1

19. începere, întârzieri în executarea contractului
19.1. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea sei*viciilor la data semnării contractului 
de căLe ambele părţi.
,19.2 (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora 
prevăzută a fi terrriinată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în 
termenul convenit ,de părţi, ţeimen care se calculează de la data începerii prestării 
serviciilor.,
(2) In cazul în care:

a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
b) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni, altfeb decât prin încălcarea 

contractului de către prestator, prestatorul poate solicita prelungirea perioadei de 
prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile pot revizui, de 
comun acord, perioada de prestare şi semna un act adiţional.

19.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu transmite în termenul 
convenit documentaţiile, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorul.
20. Recepţie şi verificări
20.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica şi din tema de proiectare.
20.2. La predarea efectivă a documentaţiilor, achizitorul şi prestatorul aU obligaţia de a 
verifica, modul în care au fost elaborate documentaţiile prevăzute în contract, numărul lor, 
alte date şi alte elemente necesare.
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20.3 Achizitorul are obligaţia să preia documentaţiile prevăzute în contract în forma şi 
numărul de exemplare contractate, condiţionat de existenţa dovezii verificării de către 
verificatorii atestaţi, potrivit legislaţiei în vigoare, dacă această condiţie a verificării este 

necesară- potrivit obiectului contractului.
20.4 Predarea. - preluarea documentaţiilor întocmite potrivit prezentului contract nu-1 
absolvă pe prestator de răspunderea cu privire la conformitatea conţinutului documentaţiei, 
acesta răspunzând în solidar cu verificatorul, de proiecte pentru nivelul de calitate 
corespunzător cerinţelor proiectului, pe toata durata de viaţă a construcţiei.

21. Amendamente
21.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
21.2 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin
act adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.

22. Modificarea contractului
22A Eventualele modificări care pot interveni in perioada de demlare â contractului se 
refera la următoarele, fara a se limita la acestea:

-- o modificări ale pârtilor contractante;
. ■ o schimbări/modificări legislative/noimative/ S,TAS-uri/norme/ordine/instr,ucţiuni/etc;

.o solicitări ale'. Autorităţilor/Entităţilor/Institutiilor ce eliberează avize/acorduri/ 
autorizaţii/peimise sau de alte entităţi care au atribuţiuni în legătură cu proiectul 
.(MTIC,. MFE, Instituţii Centrale şi/sau Locale,, ARR, Beneficiar, .MAI, SRI, 
Verificatori Atestaţi, eţc.); .

. .o prelungirea termenelor de predare a livrabilelor (documentelor/documentaţiei); 
p mobilizarea slaba a personalului Prestatorului; ’

, p înlocuirea personalului nominalizat de Prestaţof pentru îndeplinirea contractului;
. p prelungirea duratei contraculiii;

23. încetarea contractului
23 ;1 Contractul de prestări servicii produce efecte până la data încheierii procesului verbal 
de recepţie a documentaţiilor care fac obiectul prezentului contract şi eliberarea garanţiei 
de bună execuţie.

i"' 23.2 Contractul de prestări servicii se reziliază de plin drept, fără punere, în întârziere şi
fără sesizarea Instanţei de judecată, în cazul neîndeplinirii, de către una dintre părţi, a 
obligaţiilor contractuale. :
23.3 Contractul de prestări servicii poate înceta prin denunţare unilaterală de către 
autoritatea contractantă, în cel mult 30 de zile de Ia apariţia unor circumstanţe care nu au 
putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor 
contractuale în aşa măsură, încât, îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului public, 
în acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
23.4 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă 
dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat fara punere in intirziere si 
fara sesizarea instanţei de judecata şi de a pretinde plata integrală a prejudiciului cauzat 
precum şi eventuale daune-interese.
24. Cesiunea
24.1 Cesiunea, nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau 
orice alte obligaţii asumate prin contract.

a conveni

Vizat ( 
oficiul jurfdh



24:2. Prestatorul poate cesiona d6ar dreptul său de a înCasâ contravaloarea seh/iciilor 

prestate în'condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
24.3. Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu 

respectarea dispoziţiilor articolului 24.2. •

25. Prelucrarea datelor cu caracter personal
25.1. Executarea contractului de furnizare presupune prelucrarea datelor cu caracter
personal .fapt pentru care părţile se obligă:
a) să respecte normele şi obligaţiile impuse de dispoziţiile, legale în vigoare privind 
protecţia datelor cu caracter personal, şi^ anume dispoziţiile Regulamentului nr.- 679/27 

aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 
9,5/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor- PS3D?), aplicabil oricărui 
operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană şi oricărei persoane care 
prelucrează date cu caracter personal al^ persoanelor vizate situate în. Uniunea 
Europeană sau. care le furnizează servicii;
b) să prelucreze datele cu caracter personal în mod legal, echitabil şi transparent faţă de 

A persoana: vizată, în scopuri determinate, precise, explicite şi legitime, într-un. mod adecvat
şi limitat: la scopurile prelucrării, pe o, durată limitată la perioada necesară îndeplinirii 
scopurilor, în vederea asigurării securităţii adecvate a datelor;
c) să colecteze,; să prelucreze, să stocheze, să arhiveze datele cu caracter personal care se
vor realiza în conformitate cu. prevederi le Regulamentului UE nr. 679/2016, precum' şi cu 
respectarea legislaţiei naţionale în materie, în scopul executării contractului având ca 
obiect elaborarea expertizei tehnice şi a audituiui energetic pentru obiectivul de 
investiţii. „Creşterea eficienţei energetice a Şcolii Simion Bărnuţiu din Municipului 
Z^lău”.' ' V ’ ' " . .
d) să păstreze datele cu caracter personal într-o formă care permite ' identificarea 
persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte durata necesară îndeplinirii scopului 
pentru-care au fost prelucrate, şi anume durata contractului, urmând ca ulterior datele 
stocate pe toată această perioadă să fie şterse;
e) să asigure integritatea şi confidenţialitatea datelor prin luarea unor măsuri tehnice si 
organizatorice corespunzătoare, pentru a preveni accesul neautorizat, prelucrarea sau 
distribuţia ilegală, precum şi pierderea accidentală, modificarea sau distrugerea; 
jf) să se informeze şi să se notifice reciproc cu privire la orice încălcare a securităţii 
prelucrării datelor cu caracter personal, în vederea adoptării de urgenţă a măsurilor tehnice 
şi organizatorice ce se impun şi în vederea notificării Autorităţii Naţionale de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter personal (ANSPDCP), confoim obligaţiilor 
ce derivă din prevederile Regulamentului nr. 679/2016.
26. Soluţionarea litigiilor
26.1 Achizitorul şi prestatorul 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 legătură cu îndeplinirea contractului.
26.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative directe, achizitorul şi prestatoml 
nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita, ca 
disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din Romania.
27. Limba care guvernează contractul 
27.1 Limba care guvernează contractul este limba română.

^ V/zat ^ 
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28. Comunicări
28.1 (1) Orice comunicare între părţi,,•referitoare la îndeplinirea prezenţţilui contract,
trebuie să fie transmisă în scris, Aceasta se poate face de către reprezentanţii achiz;itorului, 
irtclusivdirectdecătre concesipnar/utilizator. ■ , . . ^

. :{2) Orice document, scris trebuie .înregistrat atât în momentul transmiterii,, cât şi 
rnomentul primirii.
28.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării.
29. Legea aplicabilă contractului
29.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
30. Dispoziţii finale
30.1. Prezentul .contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul 
său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice înţelegere verbală dintre acestea, anterior şi 
ulterior încheierii lui.
30.2. Prezentul conti-act a fost semnat în 3 (trei) exemplare originale, fiecare cu aceeaşi 
forţă probantă, din care două exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentru prestator.
29.3. Persoanele desemnate de achizitor, responsabile cu urmărirea derulării contractului, 
sunt Ramona Butcovan din cadrul Serviciului Managementul Proiectelor şi Carmen Băican 
din cadrul Serviciului investiţii, achiziţii publice a Direcţiei Tehnice a Municipiului Zalău.

Prestator,
SC SAT CCH Development SRL

Ain

Achizitor, , 
Municipiul; Zalău,

CIAd
ftonel Ci

s
I

MEI
^ I

%

Prooriu .
ec. Marian^/Cuibuş i n w

^/Director ecoi

tehnic.Directo 
ing. Dăni^ n Curear

Avizat s^iciul juridic,

int'ociTlii. Carmen BSican 
.DT.SIAP/AI>/CB/3ex



■ V
MUNICIPIUL 2ALAU 

PRIMAR
450016-Zalâu, Piaţa luliuManiu nr.3, Judeţul Sălaj 
TeleVn: (40)260.610550 ’ Fax.(40)260.661869
http://www.zalausj ro

■jirCw&is)

e-mail; primaria@zalausj,ro

CONTRACT DE SERVICII 
Nr.iftO i din IO. O i «ApiiJL

L Părţile contractante:
MUNICIPIUL ZALĂU, Piaţa I. Maniu, nr. 3, tel. 0260-610550; fax 0260-661869, e-mail: 
ţjrimafia@2alausi.ro; cod fiscal 4291786, conturi nr. R016TREZ24A840303580101X, 
R032TREZ24A840363580102X, R064TREZ24C840303580101X, deschise la Trezoreria 
Zalău, reprezentat prin Ionel Ciunt, Primar şi ec. Mariana Cuibuş - Director economic, în 

calitate de achizitor, pe de o parte

Ş*
Asocierea formată din:

Lider de asociere:
SC RONO AQUA SRL, cu sediul social în municipiul Oradea, str. Aluminei, nr. 1, bl. 
C3l, ăp. 26 jud. Bihor, cod postai 410303 tel./fax: 0374009457, tel: 0745134594, e-mail: 
office@ronoaqua.ro. cod fiscal CIF 17073600, număr de înmatriculare la Oficiul 
Registrului Comerţului nr. J05/2418/2004, cont nr. RO074 TREZ 0765 069X XXOO 3861 
deschis ' ia 'Trezoreria ; Oradea, cont de garanţie de bună execuţie nr.

’’ ________ deschis ' la _______________________________________ ,
reprezentată prin Băldgh Soos Eva Andrea - administrator,

şi asociat .(j. '
SC STARCOM EXIM SRL cu sediul social în Municipiul Cluj-Napoca, str. Locomotivei, 

.4,' ' jud. Cluj, Cod postai: 400218, tel: 02604417723, e-mail
starcomeximclui(Q).gmail.com. cod fiscal CIF 8030228, număr Înmatriculare la Oficiul 
Registrului Comerţului nr. 112/2489/1995, cont nr. R065TREZ2165069XXX011640 
deschis la Trezoreria Cluj, reprezentată prin Danciu Alexandra Denisa - administrator, 
în calitate de prestator.

nr.

2. Definiţii
2.1 - în prezentul contract următorii termeni vor fi inţerpretaţi astfel:

a) contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
. b) achizitor şi prestator - păi*ţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 

contract;
^ c) preţul, contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza 

contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor 

asumate prin contract;
d) servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;
e) asistenţă tehnică - servicii de asistenţă oferite de prestator, beneficiarului 

■ proiectului/constructorului, din momentul începerii lucrărilor de constmcţrg'ŢT^ână

I.
, , *î/\

îivic ■
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■-y'' ■ ;■ ;

la recepţia acestora, incluzând şi reproiectarea unor elemente-ansambluri pe care
constructorul nu le poate realiza datorită unor cauze obiective;

f) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestofa, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii 
contractului si care face imposibila executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului;

. sunt ponşiderate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau 
orice alte catastrofe naturaley restricţii apărute ca urmare a unei carantine,, embargo,, 
enumerarea nefiind exhaustiva,, ci enunţiativa. Nu este considerat, forţă 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;'
g) zi - zi calendarisţica; an - 365 de zile.

Z. Interpretare
3.1. în prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular 
vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenur“zf’sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu 

se Specifică în mod diferit.
Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului
4.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciul de elaborare a documentaţiei tehnico- 
economice, faza SF cu elemente specifice din DALI şi PT aferentă obiectivului de 
investiţii j,Eîaborarea documentaţiei tehnico-economice, faza SF cu elemente specifice 
din DALI şi PT pentru: “Modernizare coridor de mobilitate urbana str. Valea Miţii - 
str. Mihai Eminescu din Municipiul Zalău” în perioada convenită, cu respectarea 
obligaţilor asumate prin prezentul contract şi prin oferta prezentată la procedura de licitaţie 
deschisa,.publicată în SEAP, prin: anunţul de. participare nr. CN 1032601/07.07.2021 şi cu 
respectarea cerinţelor Temei de proiectare nr..24584/13.04.2021.
4.2. Documentaţiile care fac obiectul prezentului contract vor fi structurate conform art 5.1
din contract., ' ,
5. Preţul contractului
5.1. - Preţul convenit .pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către 
achizitor, este de 1.170.000,00 lei fără TVA, respectiv 1.392.300,00 lei cu TVA şi se 
compune din:

Valoarea 
fără TVA 

- lei “

Valoare 
cu TVA 
-lei-

Nr. TVA 
- lei -Denumirea documentaţieicrt.

I ETAPA I
Studiu de fezabilitate cu elemente specifice din 
DALI (STUDIUL DE TRAFIC, studiu 
topografic vizat de OCPI, studio geotehnic, 
studii hidrologice, calcul de debite, studii de 
coexistenta, audit energetic si luminotehnic, 
orice alte studii necesare) "

LI 397.000 75.430 472.430

Expertiza tehnica pentm toate lucrările 
(activităţile) din cadrul proiectului care1.2 100.000 19.000 119.000
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necesită experti2are (infrastructura rutiera, 
poduri, pasaje, ziduri de sprijin, stabilizări, etc) 
Ddcumentaţii pentru obţinerea Certificatului de 
urbanism^ Documentaţii,'pentru acorduri şi 
avize solicitate prin Certificatul de urbanism şi 
obţinerea' acestora, inclusiv contravaloarea 
taxelor pentru obţinerea acestora. ,

95.200.15.20080.0001.3

686.630109.630577.000TOTALI
ETAPA 1111

Proiectul tehnic pentru autorizarea executăm 
lucrărilor : . . _______ .
Proiect tehnic (Detalii de execuţie. Caiete de
sarcini, Liste cantităţi, DtOE, doc. urmărirea 
comportării în timp, doc. securitatea si 
sănătatea în.mu nea, etc ) „

119.00019.000100.0002;1

527:170■ 84.170443.0002.2

646.170103.170543.000TOTAL II
Alte documente necesare pentru Îndeplinirea 
contractului, daca este cazul

59.50050.000 9.500iii
1.392.300222.3001.170.000TOTAL GENERAL

5.2 Toate documentaţiile care fac obiectul prezentului contract, vor fi verificate de 
verificatori tehnici autorizaţi, conform prevederilor legale în vigoare.
5.3. Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentm îndeplinirea 
contractului;
5.4. “ Preţul contractului include contravaloarea taxelor pentru obţinerea avizelor/ 
acordurilor solicitate prin Certificatul de urbanism si a taxelor către OCPI.
5.5. ^ Contravaloarea serviciilor pentru elaborarea documentelor prevăzute lă ărt. 5.1, cap. 
III din prezentul contract va fi decontată pentm documentaţii elaborate suplimentar faţă de 
cele prevăzute la cap. I şi II din cadrul art 5.1, pe baza documentelor justificative prezentate 
de prestator Şi acceptate la plată de achizitor.
6, Durata contractului
6.1: Durata prezentului contract este :

^ Termen de realizare Etapa I - 3 luni de la semnarea contractului
Termen de realizare Etapa II - 1 lună de la primirea ordinului de Începere, 
după aprobarea prin HCL a documentaţiei faza SF cu elemente specifice din 
DALI.

7. Documentele contractului
7.1 * Documentele contractului sunt:

a) Tema de proiectare nr. 24584/13.04.2021, elaborată de către achizitor
b) Documentaţia de atribuire, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse 

până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare;
c) Propunerea tehnică şi propunerea financiară prezentate la procedura de licitaţie 

deschisă, inclusiv clarificările din perioada de evaluare;
d) Documentul privind garanţia de bună execuţie, dacă este cazul;
e) Certificate de conformitate, de calitate si de garanţie;
f) Contractul de asociere nr. 1/17.12.2021 încheiat între SC RONO AQUA SRL şi SC 

STARCOM EXIM.SRL, înregistrat Ia Municipiul Zalău cu nr. 91062/22.12^203^
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• g) Contractul de subcontractare nr. 1/17.12.2021 încheiat între asocierea SC RONO 
AQUA SRL - SC STARCOM EXIM SRL şi SC TOTAL PROIECT SRL, înregistrat 
la Municipiul Zalău cu nr. 91.067/22.12.2021;, ■

h) Contractul de subcontractare nr. 2/17.12.2021 încheiat între asocierea SC RONO 

AQUA SRL - SC STARCOM EXIM SRL şi SC SURVEYCADCONSULT SRL,
, ■ înregistrat la Municipiul Zalău eu nr. 90693/2 r. 12.2021;
i) Acte adiţionale, dacă există; '
j) Alte anexe ia contract.

8. Obligaţiile principale ale prestatorului
8.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile l'a standardele şi . sau performanţele 
prezentate îri ofertă şi in confomiitate eu prevederile HG nr. 907/2016 din 29:noiembrie 
2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru ăl documentaţiilor tehnico-eeonomice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri public, cu modificările şi 
completările ulterioare.
8.2 - Prestatorul se obligă ca toate documentaţiile care fac obiectul prezentului contract, să 
fie verificate de verificatori tehnici autorizaţi, conform prevederilor legale în vigoare.
8.2. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile conform prevederilor Legii nr. 10/1995 
privind calitatea în construcţii, cu modificările-şi completările ulterioare şi să îndeplinească 
obligaţiile cate îi reVin, în calitate de proiectant, confomi acestui act normativ.
8.3. - Prestatorul se obligă să obţină toate acordurile şi avizele solicitate prin Certificatul de 
urbanism, inclusiv să achite contravaloarea taxelor aferente obţinerii acestor avize/acorduri: 
8.4 - 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, iristalaţiile sau' utilajele folosite pentru sau în 'legătură cu produsele 
achiziţionate, şi’ '

ii)daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cil excepţia situaţiei în 
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către 
achizitor.' ; ' ; .

8.5. - Prestatorul se obligă sa încheie şi să deţină asigurare de răspundere civilă 
profesională, valabilă pe toată perioada derulării contractului
9. Obligaţiile principale ale achizitorului

, 9'1, -Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator ăsţfel;
- în situaţia existenţei disponibilului necesar din prefinanţafi saU buget local/alte

surse, în termen de 30 zile de la comunicarea facturii de^ către prestator, după 
receptionarea documentaţiilor de către achizitor, > . .

- în situaţia aplicării mecanismului cererii de plată către finanţator, achizitorul va 
transmite spre decontare documentele de plată finanţatorului, iar plata se va face 
în teimen de 10 zile lucrătoare de la data virării de către finanţator a sumelor 
solicitate către Municipiul Zalău, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data 
recepţipnării documentaţiilor de către achizitor.

9.2 - Plata documentaţiilor pentru obţinerea Certificatului de urbanism si a avizelor si a 
documentaţiilor pentru obţinerea avizelor/ acordurilor solicitate prin Certificatul de 
urbanism se va face după obţinerea avizelor si acordurilor.
10. Sancţiuni pentru neîndepUnirea culpabilă a obligaţiilor

10.1. în cazul în care, din vina sa, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească la timp obligaţiile 
asumate prin contract (potrivit art. 6.1 din contract), achizitorul are dreptul de :aicula, iar
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■ prestatorul va plăti achizitorului, cu titlul de penalităţi (daune-interese moratorii), o sumă 

echivalentă cii o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din valoai'ea serviciilor neprestate 
sau prestate cu întârziere, în termen de 30 zile de la data comunicării penalităţilor datorate. 
Penalităţile vor' fi calculate la valoarea stabilită, pentru fiecare ’ zi întârziere, până la 

îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
10.2; în cazul în care achizitorul nu onorează facturile la data expirării perioadei convenite, 
atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi (daune-interese moratorii), o sumă 
edhivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din plata neefectuată la termen, 
până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
10.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin contract de către una dintre părţi, dă dreptul 
părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără punere în întârziere şi fără 

sesizarea instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-interese. 
iO.4'. - în cazul în care furnizorul intră în procedură de insolvenţă, achizitoral are dreptul de a 

notifica administratorul judiciar/lichidatorul, în termen de 3 luni de la deschiderea procedurii 
de insolvenţă, solicitându-i acestuia rezilierea contractului de fumizare. Administratorul 
judiciar/lichidatorul are obligaţia de a răspunde notificării în tennen de 30 de zile de la data 
primirii notificării, în.caz contrar contractul se consideră denunţat de drept.

0 10.5. - Penalităţile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform
prezentului, contract.
10.6. - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea. sau executai-ea necorespunzătoare a 
obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile art. 
10.1, 10.2, în completare, părţile datorează daune-interese în condiţiile dreptului comun.
10.7. în cazul în care oricare dintre părţi suferă un prejudiciu datorat neîndeplinirii 
obligaţiilor, principale contractuale (a achizitorului: de plată a serviciilor, iar a 
prestatorului: de prestare a serviciilor contractate), debitorul va datora creditorului 
obligaţiei, 100 % din valoarea obligaţiei principale neîndeplinite, reprezentând daune 
interese compensatorii.

Clauze specifice
■ . . -U

11. Garanţia de bună execuţie a contractului
^ 11.1'Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă un procent din preţul fără

TVA al contractului, respectiv 10%. Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 
(cinci) zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziţie publică. De regulă, garanţia de 
bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de ,garantare emis de 
o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile 
legii, şi devine anexă la contract, prevederile art. 36 alin. (3) şi (5) aplicându-se în mod 
corespunzător. în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei, 
autoritatea contractantă are dreptul de a accepta constituirea garanţiei acesteia prin depunerea 
la casierie a unor sume în numerar. în situaţia în care garanţia de bună execuţie se constituie 

printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit, este obligatoriu a se preciza în 
cuprinsul poliţei scrisorii de garanţie că diminuarea valorii acesteia, inclusiv la termen, se va 
face doar cu acordul scris al achizitorului.
Prevederile, termenele şi clauzele prevăzute în poliţele de asigurare trebuie să fie în 
concordanţă cu prevederile contractului de servicii şi cu prevederile HG 395/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare. Lipsa acestor precizări sau cuprinderea unp^_nrecizări
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restrictive, va determina/constitui motiv de respingere a instrumentului de garantare de către 

achizitor.
11.2. Garanţia de bună execuţie se poate constitui prin reţineri succesive din facturile emise 
pentru serviciile prestate, situaţie în care prestătorull are obligaţia de a .deschide un cont la 
dispoziţia autorităţii contractante, la Trezorerie. Suma iniţială care se depune de către 
contractant în contul astfel deschis, va fi de 0,5% din preţul contractului, fără TVA. Pe 
parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont 
prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului, până la concurenţa 

sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie.
11.3. (1) în situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de prestare ă serviciilor 

conţractaţe; precum şi pentru brice motiv (inclusiv forţa majoră), prestatorul are obligaţia de a 
prelungi' valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu durata Corespunzătoare prelungirii 
contractului de servicii, în 5 zile lucrătoare de la data semnării de către părţi a actului adiţional 
de prelungire.

’ (2) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării celei
iniţiale pe perioada de,prelungire a termenului de prestarea a serviciilor contarctate'şi până la 
semnarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate în baza proiectului, 

f 11.4;- Achizitorui are dreptuTde a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 
prejudiciuiui creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută 
necoresjDuhzătbf obligaţiile asumate prin prezentuf contract. Anterior emiterii unei pretenţii 
asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru 
prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu âu fost respectate.' în situaţia executării 
garanţiei de buhă execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregi garanţia 
în. cauză raportat la restul rămas de executat. /
1 f;5; în ca^i In care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se Suplimenteazâ 
valoarea'acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în 
coreiaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie publică, în maxim 5 zile lucrătoare de la 
data semnării de către părţi a,actului adiţional de majorare.
11.6 — Autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie 
după cum urmează:

■ , a) .-yalparea garanţiei de bună execuţie aferentă Etapei I din contract, în termen de 14 zile 
de ia data predării, şi însuşirii/aprobăidi prin HCL a documentaţiei tehnico-economice 
respective, faza SF cu elemente specifice din DALI, dacă nu a ridicat până la acea dată 
pretenţii asupra ei.

b) valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă proiectului tehnic şi/sau/detaliilor de 
execuţie. Etapa II, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor executate în baza proiectului respectiv, dacă nu a ridicat până la acea 
dată pretenţii asupra ei, dar nu mai târziu de 3 ani de la predarea respectivelor documentaţii 

. tehnice, în cazul în care autoritatea contractantă nu a atribuit în această perioadă contractul" 
de lucrări în cauză. ■

: 11.7 Garanţia de bună execuţie a contractului va fi constituită de către liderul de asociere 
SC RONO ĂQUA SRL.

12. Obligaţiile achizitorului
12.1. - Achizitorul va avea următoarele obligaţii:
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' a) de a' aproba toate documentele proiectului/contractului, realizate cu respectarea 

clauzelor contractuale, şi pe care prestatorul le pune la dispoziţia sa;
b) de a acorda prestatorului, toţ .sprijinul de care acesta are nevoie în îndeplinirea 

obligaţiilor şi activităţilor ce îi revin în executarea prezentului contract;

13, Obligaţiile prestatorului
13.1. - Prestatorul are obligaţia de a presta obligaţiile prevăzute în contract cu 
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat in conformitate - cu 

oferta, fără a modifica preţul contractului.
13.2. - Prestatorul se obligă să execute serviciile mai jos menţionate, în perioadele 
convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract:

aj de a presta serviciile în conformitate cu termenul de prestare stabilit; '
b) de a asigura prin documentaţia tehnică nivelul de calitate corespunzător cerinţelor cu 

respectarea reglementărilor tehnice şi a clauzelor contractuale;
c) de a soluţiona, în cel mai scurt timp, neconformităţile şi/sau neconcordanţele 

semnalate de către beneficiari şi expei'ţi tehnici independenţi, în baza rapoartelor de 

verificare a acestora;
d) de a supraveghea prestarea serviciilor şi de a răspunde atât de siguranţa operaţiunilor 

şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toata 
durata contractului;

e) de a asigura resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte 
asemenea, fie de natura 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;

f) prestatorul va avea Obligaţia de a răspunde tutui*or solicitărilor făcute în baza Legii 
' m\ 10/1995, fără a pretinde costuri suplimentare;
g) Prestatorul se obligă să introducă m documentaţii, fără costuri suplimentare, 

tOaţe modificările necesare urmare a tuturor etapelor de avizare a acestora, cele 
prevăzute in Ghidul solicitantului sau cele solicitate de către finanţator în 
vederea încheierii contractului de finanţare, Ifâră a pretinde costuri 
suplimentare.

h) Prestatorul se obligă în solidar cu persoana/persoanele fizice care elaborează şi 
semnează documentaţiile ce face obiectul prezentului contract să despăgubească 
pe achizitor pentru acoperirea integrală a prejudiciului produs acestuia ca 
urmare a îndeplinirii necorespunzatoare a obligaţiilor contractuale, datorate 
unor omisiuni şi/sau erori de elaborare a documentaţiilor predate achizitorului.

13.3 Prestatorul are obligaţia de a acorda, în preţul contractului, consultanţă de specialitate 
pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de lucrări, în baza documentaţiei, 
care face obiectul prezentului contract, prin răspunsurile la solicitările de clarificări primite 
de Ia potenţialii ofertanţi.
M Drepturi de proprietate intelectuală
14.1 Toată documentaţia aferentă proiectului, elaborată sub orice formă, este şi va rămâne 
în proprietatea beneficiarului în timpul şi după finalizarea activităţilor contractului. 
Prestatorul nu poate folosi sau dispune de această documentaţie fără un acord scris în 
prealabil, emis de achizitor;

, 14.2. - Prestatorul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

!
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■ a) reclamaţii şi acţiuni injustiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.) şi 
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei 

în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea temei de proiectare întocmită de 

către achizitor.
15. Numărul de exemplare
15.1..- Documentaţiile aferente fazei SF cu elemente specifice din DALI şi PT se vor 
preda achizitorului de către prestator în 5 exemplare listate (originale) şi 2 exemplare în 
format electronic (fişiere Word, Excel - MS Office 2003, Adobe Acrobat Reader şi 
Autocad 2004).
15.2. - Documentaţiile pentru obţinerea Certificatului de urbanism, a acordurilor şi avizelor, 
a autorizaţiei de construire se vor elabora - în 2 exemplare în format tipărit (originale) şi 
1 exemplar în format electronic — CD (fişiere Word, Excel - MS Office 2003, Adobe 
Acrobat Reader şi Autocad 2004), din care 1 exemplar tipărit se va depune la societăţile 
avizatoare si 1 exemplar tipărit se va depune la achizitor, impreuna. cu avizul/acprdul 
obtinut.
16. Subconiractanţii
16.1. - Prestatorul ^e obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a 
încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat 
contractul, cu achizitorul.
16.2 - Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea, contractului toate contractele 
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. Lista subcontractanţilor, cu datele lor de 
recunoaştere, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie anexa la contract.
16.3. - Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 
contractul. La rândul său, subcontractantul este pe deplin răspunzător faţa de prestator de 
modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.
16.4. - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit 
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi 
va fi făcută cu acordul prealabil, scris al beneficiarului şi cu notificarea acestuia prealabilă.
16.5. - Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata derulării 
contractului de servicii, cu respectarea prevederilor art. 219, alin. (3), (4) şi (5) din Legea 
98/2016.
17. Modalităţi de plată
17.1. - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator astfel;

- în situaţia existenţei disponibilului necesar din prefmanţări sau buget local/alte 
surse, în termen de 30 zile de la comunicarea facturii de către prestator, după 
recepţia documentaţiilor de către achizitor.

- în situaţia aplicării mecanismului cererii de plată către finanţator, achizitorul va 
transmite spre decontare documentele de plată finanţatorului, iar plata se va face 
în termen de 10 zile lucrătoare de la data virării de către finanţator a sumelor 
solicitate către Municipiul Zalău, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data 
receptionării documentaţiilor de către achizitor.

17.2 Plata serviciilor se va efectua de către achizitor liderului de asociere, SC RONO 
AQUA SRL, după recepţia documentaţiilor de către achizitor.
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18. Actualizarea preţului contractului
18;1. Pentru serviciile prestate plăţile datorate de achizitor Prestatorului sunt cele declarate 
în propunerea financiară, anexă la contract.

condiţiile în care nu se impune aplicarea prevederilor18.2. Preţul contractului este ferm, îh 
art. 22.I din contract.

19. începere, întârzieri în executarea contractului
19.1- Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data semnării contractului 
de către ambele părţi.
194 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a 
acestora prevăzută ă fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie 
finalizate în teimenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii 
prestării serviciilor.
(2) In,cazul în care:

a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
b) alte circumstanţe neobi.şnuite, susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea 

contractului de către prestator, prestatorul poate solicita prelungirea perioadei de 
prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile pot revizui, de comun 
acord, perioada de prestare şi semna un act adiţional.

19.3. Dacâ'pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu transmite în termenul 
convenit documentaţiile, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorul.

20. Recepţie şi verificări
20.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica, modul de prestare a serviciilor pentirn a stabili
cohfomiitateâ lor cu prevederile din propunerea tehnica şi din tema de proiectare. - - ’
20.2.- La predarea efectivă a documentaţiilor, achizitorul şi prestatoml au obligaţia de a 
verifica în 15 zile lucrâtpăre, modul în care au fost elaborate documentaţiile prevăzute în 
contract, numărul lor, alte date şi alte elemente necesare.
20.3^ Achizitorul are obligaţia să preia documentaţiile prevăzute în contract în forma şi 
numărul de :exemplare . contractate, condiţionat de existenţa dovezii verificării de către 
verificatorii atestaţi, potrivit legislaţiei în vigoare, dacă această condiţie a verificării, este 
necesară potrivit obiectului contractului.
20.4 - .Predarea - preluarea documentaţiilor întocmite potrivit prezentului contract nu~l 
absolvă pe prestator de răspunderea cu privire la conformitatea conţinutului documentaţiei, 
acesta răspunzând în solidai- cu verificatorul de proiecte pentru nivelul de calitate 
corespunzător cerinţelor proiectului, pe toata durata de viaţă a construcţiei.
21. Amendamente
21.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional. • '
21.2 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin 
act adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.
22. Modificarea contractului
22.1 Modificarea contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de valabilitate, 
fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, se realizează numai în cazurile şi condiţiile 
prevăzute la art. 221 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, prin act adiţional.
22.2 Eventualele modificări care pot interveni in perioada de derulare a contractuluL se
refera.la următoarele, fara a se limita la acestea: /
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' - modificări ale pârtilor contractante;
- schimbări/ modificări legislative/ . normative/ STAS-uri/ norme/ ordine/

- ' instrucţiuni/etc;
ale elibereazăAutorităţilor/ Entităţilor/ Instituţiilor ce-solicitări

avize/acorduri/autorizaţii/permise sau de alte entităţi care au atribuţiuni în.legătură cu 

proiectul (MTIC, MFE, Instituţii Centrale şi/sau Locale, ARR, Beneficiar, MAI, SRJ,
’ Verificatori Atestaţi, etc.);

- prelungirea termenelor de predare a livrabilelor (documentelor/documentaţiei);
- mobilizarea slabă a personalului Prestatorului;

înlocuirea personalului nominalizat de Prestator pentru îndeplinirea contractului;
- prelungirea duratei contracului;

. - înlocui'rea/introducerea subcoritractanţilor;
- aplicarea legii privind monumentele istorice, realizarea auditului de sigurahţă rutieră;
- cerinţe privind cercetare şi lucrări arheologice.

22.3' Modificările vor fi realizate ulterior semnării contractului, in confoimitate cu 
prevederile contractuale, numai in condiţiile in care acestea nu reprezintă modificări 
substanţiale in sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016.
22,4 (1) Orice modificare a contractului de achiziţie publică în Cursul perioadei sale de 
valabilitate, altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea 98/2016, se 
realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, îii conformitate cu dispoziţiile

(2) In ■ situaţia nerespectării dispoziţiilor alin. (1), achizitorul are dreptul de a denunţa 
unilateral contractul.
23, încetarea contractului
23.1 - Contractul de prestări servicii produce efecte până la data încheierii procesului 
verbal de recepţie la terrriinarea lucrărilor executate în baza proiectului Care face obiectul 
prezentului contract şi eliberarea garanţiei de bună execuţie.
23.2 - Contractul de prestări servicii sefeziliază de; plin drept, fără punere în întârziere şi 
fără sesizăfea instanţei de judecată, în Cazul heîndepliniriî, de către una dintre părţi, a 
obligaţiilor contractuale.
23.3 - Contractul de prestări servicii poate înceta prin denunţare unilaterală de către 

^ autoritatea contractantă, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstariţe care nu au
putut fi'prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor 
contractuale în aşa măsură, încât, îndeplinirea contractului âr fi contrară interesului public. 
In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare penti'u 
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. '
23.4 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi 
dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat fara punere in intirziere si 
fara sesizarea instanţei de judecata şi de a pretinde plata integrală a prejudiciului cauzat 
precum şi eventuale daune-interese.
24. Prelucrarea datelor cu caracter personal
24.1. Executarea contractului de servicii presupune prelucrarea datelor cu caracter personal 
fapt pentru care părţile se obligă:
a) să respecte noimele şi obligaţiile impuse de dispoziţiile legale în vigoare privind 
protecţia datelor cu caracter personal, şi anume dispoziţiile Regulamentului nr. 679/27 
aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a.'-Efir^tivei
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» A

95/46/CE, (Regulamentul general privind protecţia datelor- RGDP), aplicabil oricărui 
operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană şi oricărei persoane care 
prelucrează date cu caracter personal ale.persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană 

sau care le furnizează servicii;
b) să prelucreze datele eu caracter' personal în mod legal, echitabil şi transparent faţă de 
persoana vizată, în scopuri determinate, precise, explicite şi legitime, într-un mod adecvat şi 
limitat la scopurile prelucrării, pe o durată limitată la perioada necesară îndeplinirii 
scopurilor, în vederea asigurării securităţii adecvate a datelor;
c) să colecteze, sâ prelucreze, să stocheze, să arhiveze datele cu caracter personal care se 
vor realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nf<-679/2016, precum şi cu 
respectarea legislaţiei naţionale în materie, în scopul executării contractului având ca obiect 
elaborarea docuhtentaţiilor tehnico-economice, faza SF cu elemente specifice din DALI 
şi PT pentru: ^^Modernizare coridor de mobilitate urbana str. Valea Miţii - str. Mihai 
Eminescu din Municipiul Zalău’*;
d) să păstreze datele cu caracter personal într-0 foimă care perniite identificarea 
persoanelor Vizate pe o perioadă care nu depăşeşte durata necesară îndeplinirii scopului 
pentru care au fost prelucrate, şi anume durată contractului, urmând ca ulterior datele 
stocate pe toată această perioadă să fie şterse;
e) să asigure integritatea şi confidenţialitatea datelor prin luarea unor măsuri tehnice si 
organizatorice corespunzătoare, pentru a preveni accesul neautorizat, prelucrarea sau 
distribuţia ilegală, precum şi pierderea accidentală, modificarea sau distrugerea;
f) să se informeze şi să se notifice reciproc cu privire la orice încălcare a securităţii 
prelucrării datelor cu caracter personal, în vederea adoptării de urgenţă a măsurilor tehnice 
şi organizatorice ce se impun şi,în vederea notificării Autorităţii Naţionale de Supraveghere 
a Prelucrării Datelor cu caracter personal (ANSPDCP), conform, obligaţiilor ce derivă din 
prevederile Regulamentului nr. 679/2016.
25. Cesiunea
25.1 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau
orice alte obligaţii asumate prin contract. .
25.2. Prestatorul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contravaloarea serviciilor 
prestate în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
25.3. Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu 
respectarea,dispoziţiilor articolului 25.2.

26. Soluţionarea litigiilor
26.1 - Achizitorul şi prestatorul 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 
legătură cu îndeplinirea contractului. .
26.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative directe, achizitorul 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 din Romania.
27. Limba care guvernează contractul 
27.1- Limba care guvernează contractul este limba română.
28. Comunicări
28.1. - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie să, fie transmisă în scris. Aceasta se poate face de către reprezentanţii achizitorului, 
inclusiv direct de către concesionar/utilizator.
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' ' (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât .şi
momentul primirii.
28.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării.
29. Legea aplicabilă contractului
29.1 * Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
30. Dispoziţii finale
30.1. - Prezentul contract, împreună, cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul 
său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice înţelegere verbală dintre acestea, anterior şi 
ulterior încheierii lui.
30.2. - Prezentul contract a fost semnat în 4 (patm) exemplare originale, fiecare cu aceeaşi 
forţă probantă, din care două exemplare pentru achizitor şi două exemplare pentru prestator.
30.3. - Persoanele desemnate de achizitor, responsabile cu urmărirea derulării contractului, 
sunt ing. Rodica Ciurte, şef Serviciu de monitorizare servicii comunitare de utilităţi publice 
şi ing. lulia Barbu, consilier achiziţii publice din cadrul Serviciului investiţii, achiziţii 
publice ale Direcţiei Tehnice a Primăriei municipiului Zalău.

În

Prestator,
Asocierea SC RONO AQUA SRL - SC 

STĂRCOM EXIM SRL

Achizitor,
MUNICIPIUL ZALĂU

Lider de asociere,PRIMAR 
IONEL CIlj( SC RONO AQUA SRL 

Administrator, 
lalogh Soos Efc'a Andrea

:pb3Mp-*
1^ __^ m

SdoejCeA'I

TvAi.'pu'Vtrux (uViL/DIRECTOR ECdNOMiC, 
ec. MARIANiyfUţBUŞ Asociat 

SC STARCOM EXIM SRL
Administrator, 

Danciu Alexandra Denisa

\

direct™ tehnic,
ing. DĂNUT cfeMIN CUREA

2>o<o;

Ţa; ^uj.'^u4cif\aicjiro!
vxr* V^oT^Vo -ov.

SERVICIUI/rURIDI

. întocmit, 
ing. lulia Barbu 
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