
CONTRACT DE SERVICII 

Nr. 18/08.06.2021 

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
În temeiul Legii achiziţiilor publice nr. 98/2016, s-a încheiat prezentul contract de lucrări între: 

ADMINISTRA TIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1, având Cod de identificare fiscala: 
4602068, cu sediul în Bulevardul Poligrafiei nr.4 , SECTOR 1, Bucuresti, Telefon: +40 43024 76, Fax: 
+40 0213193264, deschis la Trezoreria Sectorului 1, reprezentata de Director General Dumitra
Matei, in calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi 

S.C. RTA CARS & HOME DESIGN S.R.L., cu sediul in Str. Automatizarii nr. 4 Sector 1 ,
Bucuresti, fiind inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/362 l /2009, avand CUI RO25303220, 
cont nr. RO9 l TREZ70 l 5069XXX0 11851 deschis la Trezoreria Sector 1, fiind reprezentata prin Rosca 
Adrian Traian in calitate de Prestator, pe de alta parte. 

Art. 1 În prezentul contract următorii termeni sunt definiţi şi vor fi interpretati astfel: 
1. contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat între

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 în calitate de achizitor si S.C.
RT A CARS & HOME DESIGN S.R.L., în calitate de executant;

2. achizitor şi executant - părţile contractante, astfel cum acestea sunt denumite în prezentul
contract;

3. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor în baza contractului pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale asumate prin contract;

4. vicii- defecte, lipsuri, neconformităţi, etc care pot fi sesizate de o persoană diligentă fără a fi
nevoie de investigaţii de specialitate asupra lucrării în cauză;

5. durata contractului - intervalul de timp în care prezentul contract operează valabil între părţi,
potrivit legii, ofertei şi documentaţiei procedurii de achiziţie de la data intrării sale în vigoare şi
până la epuizarea conventională sau legalăa oricărui efect pe care îl produce, inclusiv perioada de
garanţie şi eventualele pretenţii fondate pe clauze ale sale.

6. durata de execuţie - intervalul de timp în care executantul execută operaţiunile pe care la
presupune îndeplinirea contractului astfel cum acesta este prezentat în ofertă şi în contract,
inclusiv operaţiunile preliminare şi finale previzibile şi imprevizibile, cu excepţia cazurilor de
forţă majoră, începând cu data încheierii contractului sau după caz, a începerii prestaţiilor.

1. întarzierea lucrărilor - depăşirea etapelor de execuţie stabilite prin graficul fizic şi valoric de
execuţie a lucrărilor;

8. rezilierea convenţională a contractului - desfiinţarea pe viitor a contractului, fără ca aceasta să
aducă atingerea prestaţiilor succesive care au fost făcute anterior rezilierii;

9. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului, absolut imprevizibil
şi insurmontabil şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe
naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă,
ci enunţiativă. 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
dintre părţi.

10. servicii - totalitatea activităţilor pe care prestatorul trebuie să le realizeze şi care fac obiectul
prezentului contract; C 
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11. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în
anexa/anexele la prezentul contract, pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza în legătură cu
serviciile prestate şi să le utilizeze pentru îndeplinirea contractului;

12. revizii tehnice- ansamblul servicii de întreţinere ce se execută periodic sau la anumite rulaje
efectuate de autovehicule, aşa cum sunt prevăzute de firma producătoare, iar operaţiunile
obligatorii de executat sunt menţionate în carnetele de întreţinere şi garanţie ale autovehicolului;

13. reparaJii curente - ansamblul operaţiunilor executate pentru remedierea unor defecţiuni apărute
accidental, în afara termenului de garanţie oferit de fabricant sau depistate cu ocazia efectuării
inspecţiilor service sau a altor reparaţii curente. Nu sunt considerate reparaţii curente, reparaţiile
generate de accidente de circulaţie, ale căror decontări fac obiectul unui dosar de asigurare;

14. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când
prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă
un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop
sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi diferită de
naţionalitatea furnizorului;

15. destinaJie finală - locaţia/locaţiile unde prestatorul are obligaţia de a presta serviciile;
16. standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea cerinţe prevăzute în Caietul

de sarcini - anexa la contract şi în oferta tehnico financiara - anexa la prezentul contract, care, în
orice situaţie, vor respecta cel puţin standardele sau alte reglementări legale autorizate;

17. despăgubire generală - suma, neprevăzută expres în contract care este acordată de către instanţa
de judecată sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă părţii prejudiciate în urma
încălcării contractului de către cealaltă parte.

18. penalitate contractuală - despăgubirea stabilită în contractul de execuţie lucrări ca fiind
plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau
îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor din contract;

19. perioada de garanJie a reparatiilor - perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la terminarea
lucrărilor şi data recepţiei finale, a cărei durată se stabileşte prin contract.

20. act adiţional: document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului.
21. an - 365 zile.
22. zi - zi calendaristică;
23. lună - lună calendaristică;

Art.2 Interpretare 
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. 
Termenul "zi" sau"zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 

specifică în mod diferit. 
Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract. 

2. OBIECTUL ŞI PREŢUL CONTRACTULUI

Art. 3 (1) Executantul se obligă să execute şi să finalizeze achizitorului servicii de reparaţii flotă auto. 
(2) Lista autovehiculelor prezentate în Anexa I se poate modifica pe parcursul derularii

contractului. 
Art. 4 Preţul stabilit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, conform 
ofertei tehnico-financiare anexă la prezentul contract, este de 57.000,00 lei (fără TVA), la care se 
adaugă T. V .A în valoare de 10.830,00 lei. 

Astfel, preţul total al contractului este de 67.830,00 lei inclusiv TV A. 

Art. 5 Preţul contractului rămâne ferm în lei, pe toată perioada de derulare a contractului. 
N 



Art. 6 Plata se va face prin O.P. emis de către Achizitor în favoarea Executantului în contul acestuia 
RO91TREZ7015069XXX0 11851 deschis la Trezoreria Sector 1. 
Art. 7 Achizitorul are obligaţia de a efectua plăţile în termen de 30 zile de la data primirii facturilor la 
sediul achizitorului, în baza proceselor - verbale de recepţie cantitativă şi calitativă, aprobate de 
reprezentanţii de specialitate din cadrul A.D.P. Sector 1. 
Art. 8 Facturile vor fi emise de către prestator pentru serviciile efectiv prestate, după aprobarea 
proceselor verbale de recepţie cantitativă şi calitativă. 
Art. 9 Pentru a fi acceptată la plată, factura fiscală va fi însoţită de: 
a. procesul verbal de recepţie cantitativă şi calitativă a serviciilor prestate semnat şi însuşit de ambele
părţi;
b. devizul final aprobat de achizitor;
c. certificatele de origine pentru piesele inlocuite;
d. certificatele privind garanţia lucrărilor executate şi/sau a pieselor.
Art. 10 Nu se admite efectuarea plăţilor în avans.

3. INTRAREA ÎN VIGOARE ŞI VALABILITATEA CONTRACTULUI

3. I Termenul de prestare începe la data semnării şi se încheie la 31.08.2021.

4. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

Art. 9 Documentele prezentului contract sunt: 
a) Ofertă tehnico-financiară;
b) Caiet de sarcini;
c) Anexa autovehicule.

5. AMENDAMENTE

Art. 10 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adiţional. 
Art. 11 Pentru desfăşurarea în condiţii optime a serviciilor servicii specifice de întreţinere, inspecţii 
tehnice, revizii şi repararaţii pentru autovehiculele ce aparţin parcului auto al Administratiei 
Domeniului Public - Sector 1, părţile contractante convin: 

- Persoana desemnata de către achizitor pentru a solicita prestarea serviciilor care fac obiectul
prezentului contract este Seful Serviciului Mecanizare din cadrul A.D.P. Sector 1. 

- Persoana desemnata de către prestator pentru a gestiona prestarea serviciilor care fac obiectul
� prezentului contract este Dl. Administrator - Adrian Traian Rosca. 

- Modalitatea de transmitere a solicitărilor se face pe e-mail/fax, cu confirmare de primire, sau
prin intermediul telefonului. 

6. STANDARDE

Art. 12 Executantul garantează ca la data recepţiei lucrarea executată va avea calităţile declarate de către 
acesta în contract, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu va fi afectată de vicii care ar 
diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau 
celor specificate în anexele la contract. 

7. OBLIGAŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE EXECUTANTULUI

Art. 13 (1) Sa presteze servicii de reparatii mecanice si electrice pentru flota auto a A.D.P. Sector 1, 
prevazută in Anexa nr. 1, la un standard de calitate corespunzator care sa asigure buna functionare a a 
autovehiculelor dupa reparatiile efectuate. 

(2) Sa execute lucrarile comandate de achizitor (reparaţii mecanice, electrice, de tinichigerie,
vopsitorie) cu prioritate si in termenul cel mai scurt, precum şi toate piesele de schimb, subansamblele şi rn 
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accesoriile necesare reparaţiilor cu condiţia ca acestea să fie noi, originale, agreate de producătorul 
autovehiculului aflat în procesul de reparaţie şi certificate/omologate conform reglementărilor în 
vigoare. 

(3) Perioada de garanţie oferită pentru piesele de schimb, subansamblele şi accesoriile necesare
reparaţiilor va fi cea corespunzătoare certificatelor de garanţie. În situaţia în care accesoriile nu 
beneficiază de perioada de garanţie dată de producător, se va acorda obligatoriu garanţia pentru servicii 
pe o perioadă de minim 90 de zile. Pentru reparatiile efectuate în perioada de garanţie a lucrarilor si 
respectiv a pieselor de schimb - nu se va percepe manoperă. 

(4) Sa asigure si sa garanteze calitatea lucrarilor efectuate conform HG nr. 394/1995 si HG nr.
786/1996. 

(5) Sa intocmeasca documentele de constatare, devizul estimativ al lucrarii si sa execute lucrarea
<lupa primirea acceptului achizitorului. 

(6) Sa execute diagnosticarea gratuita pentru autovehiculele ce fac obiectul contractului.
(7) Sa remedieze fara plata, partile de lucrari executate la care se vor constata deficiente sau

abateri de la norme sau standarde. 
(8) Sa remedieze in perioada de garantie, deficientele de executie care nu au fost sesizate la

receptia lucrarilor. Pentru lucrarile degradate in perioada garantiei datorita exploatarii 
necorespunzatoare, precum si precum si din alte cauze care nu sunt din vina prestatorului, acesta este 
exonerat de raspunderi juridice si financiare. 

(9) Pe perioada in care autovehiculele se afla in reparatie prestatorul va raspunde pentru orice
lipsuri, înlocuiri neautorizate de piese, eventualele accidente suferite în atelier. 

(10) Sa mentina legatura permanenta cu responsabilul auto pentru rezolvarea rapida a oricaror
probleme legate de reparatii, facturi, etc. 

(11) Sa numeasca o persoana de contact si un numar de telefon pentru apelare comenzi de
reparatii,piese si eventuale tractari. 

(12) Consumabile acceptate la plata: ulei (motor si cutie de viteze), lichid de frana, lichid
servodirectie, lichid de racire, antigel, freon, becuri si elemente de instalatie electrica, acumulatori, 
lamele si stergatoare de parbriz, etc. 
Art. 14 În timpul derulării procesului de reparaţii, prestatorul are obligaţia de a întocmi următoarele 
documente: 

a) Fişa de constatare tehnică la introducerea în reparaţie, întocmită în baza comenzii emisă de
achizitor. 
Fişa de constatare tehnică va fi întocmită în termen de maxim 24 de ore de la primirea comenzii de la 
achizitor, în prezenţa reprezentantului acestuia şi va fi semnată de ambele părţi. 

b) Devizul estimativ întocmit în urma constatării tehnice. Devizul va conţine:
• număr ore manoperă pentru fiecare din operaţiunile necesare efectuării reparaţiei şi preţul unitar

aferent acestora;
• piese de schimb utilizate şi preţul unitar aferent.
Art. 15 Prestatorul are obligaţia de a executa reparaţiile numai după obţinerea aprobării din partea
achizitorului a devizului estimativ. După terminarea reparaţiei se vor efectua probe funcţionale şi se va
încheia procesul verbal de recepţie a serviciilor prestate în care se va menţiona conformitatea acestora cu
operaţiunile şi piesele de schimb conform devizului. Procesul verbal de recepţie a serviciilor va fi însuşit
şi semnat de reprezentanţii ambelor părţi.
Art. 16 Sa asiste prin personal tehnic la constatarile efectuate de personalul societatii de asigurari asupra
autovehiculelor accidentate. In cazul in care pe durata efectuarii reparatiilor asupra acestor autovehicule
constata si alte defectiuni decat cele mentionate de asigurator, le va comunica asiguratorului. Pentru
lucrarile efectuate ( cu acceptul asiguratorului), asupra autovehiculelor accidentate in trafic, va efectua
decontarea direct cu acesta.
Art. 17 Sa efectueze constatarea unei defecţiuni in maxim de 72 de ore, de la momentul anuntarii.
Art. 18 Sa programeze interventiile in maxim 24 ore de la data solicitarii achizitorului, urmand ca
remedierea defectiunilor sa le execute dupa efectuarea constatarilor, cand va comunica Achizitorului si



va notifica pe comanda, termenul final de reparatie, care nu poate fi mai mare de 7 (sapte) zile 
lucratoare, in functie de 
complexitatea lucrarii, in conditiile in care Prestatorul dispune de toate piesele de schimb necesare 
reparatiei. 
Art. 19 Sa informeze Achizitorul, in maxim 24 ore de la efectuarea constatarilor, cu privire la orice 
defectiuni constatate pe parcursul repararii autovehiculului si sa ceara acordul acestuia pentru 
remedierea lor. 
Art. 20 Prestatorul are la dispoziţie 5 zile calendaristice pentru remedierea defecţiunilor care apar în 
urma unor operaţiuni deficitar efectuate sau a montării unor piese de schimb neconforme; cheltuielile 
efectuate cu înlocuirea pieselor necorespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cu remedierea 
serviciilor executate necorespunzător, se suportă de către prestator 
Art. 21 In urma executarii reparatiilor complexe, daca normele tehnice impun o testare a au toturismului 
in conditii de trafic, aceasta se va face numai în prezenta Achizitorului. 
Art. 22 In cazul in care piesele nu sunt in stoc va comunica Achizitorului, in 72 de ore de la efectuarea 
constatarilor, perioada in care se va efectua reparatia si costul acesteia. 
Art. 23 Sa procure piesele de schimb necesare reparatiilor, in baza comenzii date de Achizitor, si in 
conditiile prevazute in respectiva comanda, respectiv pe baza devizului (antecalculatiei) emise de catre 
Prestator. 
Art. 24 Sa asigure securitatea masinilor Achizitorului aflate in interiorul punctului de lucru al 
Prestatorului, sub sanctiunea suportarii contravalorii prejudiciilor cauzate Achizitorului. 

8. OBLIGAŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE ACHIZITORULUI

Art. 25 Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul stabilit, potrivit clauzelor 
contractuale. 
Art. 26 Achizitorul se obligă să plătescă preţul către prestator în condiţiile prevăzute în prezentul 
contract. 
Art. 27 Achizitorul se obligă lanseze comenzile către prestator cu cel puţin 2 zile înainte de prestarea 
serviciilor. 
Art. 28 Achizitorul se obligă să predea autovehiculele pe bază de proces verbal de predare-primire. 
Art. 29 Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care 
acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului. 
Art. 30 Achizitorul va pune la dispoziţia Prestatorului cu promptitudine orice informaţii şi/sau 
documente pe care le deţine şi care pot fi relevante pentru realizarea contractului. Aceste documente vor 
fi returnate Achizitorului la sfârşitul perioadei de execuţie a contractului. 
Art. 31 Achizitorul va participa la procesul de constatare a defecţiunilor tehnice în vederea întocmirii 
fişei de constatare tehnică a serviciilor de reparaţie. 
Art. 32 Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate, printr-un proces-verbal de recepţie 
cantitativă şi calitativă. 

9. RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI

Art. 33 Achizitorul sau reprezentantul său, are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor 
pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din Caietul de sarcini si din Oferta tehnico-financiară, 
anexate prezentului contract. 
Art. 34 Produsele furnizate şi serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele, 
reglementările tehnice sau altele asemenea cerinţe prevăzute în Caietul de sarcini si din Oferta tehnico
financiară, anexate prezentului contract, care, în orice situaţie, vor respecta cel puţin standardele sau alte 
reglementări legale autorizate. 
Art. 35 Recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor prestate se vor face la punctele de lucru ale 
prestatorului, în prezenţa reprezentanţilor desemnaţi ai achizitorului şi prestatorului, şi va fi consemnată 
în Procesele verbale de recepţie cantitativă şi calitativă. 
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Art. 36 Reprezentanţii desemnaţi ai achizitorului vor verifica îndeplinirea cerinţelor din caietul de 
sarcini, şi din oferta tehnico-financiară şi vor întocmi procese verbale de recepţie cantitativă şi calitativă 
în termen de maxim 5 zile, de la prestarea serviciilor, unde vor specifica admiterea sau respingerea 
recepţionării acestora. 
Art. 37 In cazul în care serviciile nu sunt prestate în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini şi 
Ofertei Tehnico-Financiare, anexe la prezentul contract, achizitorul are dreptul de a le respingă de la 
recepţie, iar prestatorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului, de a face toate modificările 
necesare pentru ca serviciile prestate să corespundă specificaţiilor solicitate. Procesele verbale de 
recepţie cantitativă şi calitativă nu vor fi semnate de către achizitor, până la remedierea tuturor 
deficienţelor/neconcordanţelor constatate. 
Art. 38 În cazul constatării unor deficienţe ulterior recepţiei, acestea vor fi aduse la cunoştinţă 
prestatorului în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data constatării. Prestatorul are obligaţia de a 
remedia deficienţele semnalate, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă a 
acestora, dar fără a depăşi termenul limită al finalizării contractului. 
Art. 39 Obligaţia prestării a serviciilor se consideră îndeplinită în momentul semnării fără obiecţiuni a 
procesului-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă. 
Art. 40 Dacă prestatorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada 
convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala prestatorului şi 
fără a aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de prestator 
prin contract. 

10. PERIOADA DE GARANŢIE ACORDATĂ SERVICIILOR

Art. 41 Prestatorul are obligaţia de a garanta că serviciile prestate prin contract nu vor avea nici un 
defect ca urmare a materialelor sau manoperei ( cu excepţia cazului când materialele sunt cerute în mod 
expres de către achizitor) sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a prestatorului şi că acestea vor funcţiona 
la parametrii solicitaţi, în condiţii normale de funcţionare. 
Art. 42 (1) Prestatorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, conforme 
cu standardele sau alte reglementări legale autorizate. 

(2) Perioada de garanţie acordată pieselor înlocuite, va fi în conformitate cu garanţia acordată
de furnizor pentru fiecare piesă de schimb/echipament utilizată/utilizat în parte şi va fi anexată la 
procesul verbal de recepţie a serviciilor prestate. 

(3) Perioada de garanţie a manoperei de lucru nu va fi mai mica de 6 luni de la data receptiei
cantitative si calitative, cu exceptia lucrarilor la sistemul de directie si rulare (pivoti, rotule, bucsi, 
rulmenti) pentru care se acorda garantie de 24 luni şi începe de la data încheierii procesului verbal de 
recepţie a acestora. 
Art. 43 Perioada de garanţie a serviciilor va curge de la data semnării fără obiecţiuni a procesului
verbal de recepţie cantitativă şi calitativă. Piesele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe 
cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care decurge de la data înlocuirii acestora. 
Art. 44 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat prestatorul, în scris, orice plângere sau reclamaţie 
ce apare în conformitate cu această garanţie. 
Art. 45 În perioada de garanţie prestatorul are obligaţia de a remedia defecţiunile semnalate în termen 
de maxim 48 ore de la data constatării, plata acestora fiind suportată de către prestator. 

11. ÎNT ARZIERI

Art. 46 Prestatorul are obligaţia de a îndeplini contractul în perioadele convenite. 
Art. 47 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă perioadele asumate, acesta are 
obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorul; modificarea perioadelor asumate se face cu acordul 
părţilor. 
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Art. 48 Cu excepţia cazului de forţa majoră şi în afara cazului în care achizitorul este de acord cu o 
prelungire conform art. 4 7, o întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita 
penalităţi prestatorului, potrivit prevederilor capitolului 12. 

12. PLĂŢI ŞI PENALITĂŢI DE ÎNTÂRZIERE

Art. 49 1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu îşi execută sau execută cu întârziere 
obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca 
majorare de întârziere, o sumă echivalentă cu 0,01 % pentru fiecare zi de întârziere, din valoarea 
serviciilor care au fost prestate cu întârziere, dar nu mai mult decât valoarea sumei datorate. 
Art. 50 În cazul neîndeplinirii oricăreia din obligaţiile referitoare la perioada de garanţie pentru o 
perioadă mai mare de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data primirii notificării, achizitorul are 
dreptul de a lua propriile măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala prestatorului şi fără a aduce 
niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le are faţă de prestator prin contract. În această 
situaţie, prestatorul va achita toate cheltuielile efectuate de achizitor pentru măsurile de remediere în 
termen de maxim 1 O (zece) zile lucrătoare de la solicitatrea acestuia, în caz contrar urmând a fi aplicate 
penalităţi de întârziere de 0,01 % din valoarea sumei datorate, fără TV A, pentru fiecare zi de întârziere, 
fără vreo formalitate de punere în întârziere. 

,.__,,,, Art. 51 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea 
perioadei convenite, atunci prestatorul are dreptul de a solicita, ca majorări de întârziere, o sumă 
echivalentă cu 0,01 % pentru fiecare zi de întârziere din plata neefectuată, dar nu mai mult decât 
valoarea sumei datorate. 
Art. 52 Penalităţile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform prezentului 
contract. 

13. REZILIEREA CONTRACTULUI

Art. 53 Nerespectarea obligaţiilor principale ale contractului, astfel cum sunt prevăzute la art. 3, în mod 
culpabil si repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata 
de daune-interese, fără altă formalitate şi fără intervenţia unei instanţe judecătoreşti. 
Art. 54 De asemenea, încălcarea prevederilor capitolului 14, privind cesiunea, determină rezilierea de 
drept a contractului, fără punere în întârziere şi fără intervenţia unei instanţe judecătoreşti. 
Art. 55 Nerespectarea obligaţiilor contractului, altele decât cele prevăzute la art. 53, în mod culpabil si 
repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune
interese, cu notificarea prealabilă a celeilalte părţi. 
Art. 56 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, în cel mult 15 zile de la 
apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub condiţia 
notificării prestatorului cu cel puţin 3 zile înainte de momentul denunţării. 

14. CESIUNEA

Art. 57 Prestatorul are obligaţia de a nu transfera, total sau parţial, obligaţiile sale asumate prin 
contract. 
Art. 58 Prestatorul poate cesiona, total sau parţial, dreptul său de a încasa contraprestaţia serviciilor 
prestate, cu acordul prealabil, exprimat în scris al achizitorului şi în condiţiile prevăzute de dispoziţiile 
Codului Civil. 
Art. 59 Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condiţiile art. 
58. 
Art. 60 Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte 
obligaţii asumate prin contract. 
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15. FORŢA MAJORĂ

Art. 61 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
Art. 62 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
Art. 63 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
Art. 64 Partea contractantă 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. 
Art. 65 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de I lună, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără 
ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
Art. 66 Nu va reprezenta o încălcare a obligaţiilor din contractul de servicii de către oricare din părţi 
situaţia în care executarea obligaţiilor este împiedicată de împrejurări de forţă majoră care apar după 
data semnării contractului de servicii de către părţi. 
Art. 67 Prestatorul nu va răspunde pentru penalităţi contractuale sau reziliere pentru neexecutare dacă, şi 
în măsura în care, întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a obligaţiilor din prezentul contract de 
servicii este rezultatul unui eveniment de forţă majoră. În mod similar, achizitorul nu va datora dobândă 
pentru plăţile cu întârziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de către prestator pentru 
neexecutare, dacă, şi în măsura în care, întârzierea achizitorului sau altă neîndeplinire a obligaţiilor sale 
este rezultatul forţei majore. 

16. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 68 Prezentul contract încetează de drept în următoarele situaţii: 
a) prin ajungere la termen;
b) prin reziliere sau rezoluţiune;
c) prin acordul părţilor contractante, consemnat în scris;
d) apariţia unei situaţii de forţă majoră, astfel cum rezultă din dispoziţiile cuprinse la capitolul 15;
e) declanşarea procedurii de lichidare (faliment).

17. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

Art. 69 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 legatură cu 
îndeplinirea contractului. 
Art. 70 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, 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 în a căror rază teritorială îşi are sediul achizitorul. 

18. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL

Art. 71 Limba care guvernează contractul este limba română. 

19. COMUNICĂRI

Art. 72 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă şi în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul
pnmm1. 
Art. 73 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
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20. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI

Art. 74 Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

21. DISPOZITII FINALE

Art. 75 Prezentul contract a fost încheiat în Bucureşti, astăzi, 08.06.2021, în 2 exemplare identice, având 
aceeaşi valoare juridică, câte unul pentru fiecare parte. 
Art. 76 Anexele la contract, fac parte integrantă din acesta şi au aceeaşi forţă juridică între părţile 
contractante. 
Art. 77 Urmărirea prezentului contract se va face din partea achizitorului de către Serviciul Mecanizare 
din cadrul A.D.P. Sector I. 

Achizitor 

A.D.P. SECTOR 1

DUMITRA MAT 

DIRECTOREC 

BOGDAN ALE 

ŞE����i���� CU 

Vizat C.F .P .P

CRISTIAN VLADU 

Executant 

RTA CARS & HOME DESIGN S.R.L. 

Adminis_traţor, 
ADRIAN JYIAN ROŞCA 
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