
CONSILIUL LOCAL STOENESTI
JUDETUL ARGES

HOTARARE

privind aprobarea incheierii unui contract lJnT,lri ifi,l"'-, k?r".uat tute Ei consultantd in vederea
accesdrii de fonduri pentru achizilia unui utilaj multifunclional (buldoexcavator)

Consiliul Local Stoenesti judetul Arges,
Avdnd in vedere referatul nr. 4210126.11.2020 intocmit de primar prin care solicita aprobarea

incheierii unui contract pentru intocmire studiu de fezabilitate qi consultanld in vederea accesdrii de fonduri
pentru achizitia unui utilaj multifunclional (buldoexcavator),

Tinind cont de avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local; comisia buget finante,
administrarea domeniului public si privat, gospodarie comunala, mediu, urbanism etc.

lnbaza art. 129 alin. (2)lit. a), alin. (3) lit. a), art. 139 alin. (1),arr. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1)lit.
a), art. 197 din OUG nr. 5712019 privind, Codul administrativ

a

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba incheierea unui contract pentru intocmire studiu de fezabilitate gi consultanld in
vederea accesdrii de fonduri pentru achiziJia unui utilaj multifunclional (buldoexcavator), conform anexei.

Art.2. Prezenta hotdrdre va fi comunicati Prefecturii Argeq pentru exercitarea controlului de
legalitate gi va fi afigatd pentru aducerea la cunogtintd publica.

Contrasemneazd pentru legalitate

Secretargenerarr

S*r
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1 Preambul
in temeiul Legii nr. 98/2016 consolidata privind atribuirea contractelor de achizilie public6, a

contractelor de concesiune de servicii publice qi a contractelor de concesiune de servicii, s-a incheiat
prezentul contract, intre:
Comuna Stoenesti, cu sediul administrativ in comuna Stoenesti, judetul Arges, reprezentata legalprin
Marin Ion, CIF 41224?6,tellfdx-, cont bancar RO72TREZ}472451Oz20xxxxx la deschis la Trezoreria
Campulung, in calitate de achizitor, pe de o parte,
qi

, CUI , nr.de ordine la Registrul Comertului
-----, cont bancar deschis la Trezoreria , reprezentata de

de prestator, in, in calitate, cu functia de

calitate de prestator, pe de alta pa(e.
2. Defini(ii
ln prezentul contract urmAtorii termeni vor fi interpretali astfel:
a, achizitor (autoritate contractanta) $i prestator (contractant) - pe4ile contractante, a$a cum sunt

acestea numite in prezentul contracU
b. pretul contractului - prelul pldtibil prestatorului de cltre achizitor, in baza contractului pentru

indeplinirea integrali gi corespunzAtoare a tuturor obligaliilor sale, asumate prin contract;
c. locul de desfasurare al serviciilor;
d. forta majord - eveniment mai presus de controlul pdrfilor, care nu se datoreazi greqelii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului qi care face imposibild
executarea gi indeplinirea contractului: rdzboaie, revolu{ii, incendii, inunda{ii, catastrofe naturale,
restriclii apirute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv[ ci enuntiativd.
Nu este fo4[ majori un eveniment care, fird a crea o imposibilitate de executare, face extrem de

costisitoare executarea obliga{iilor uneia din pA(i.
e. zi - zi calendaristic[; an - 365 zile.
3, Interpretare
3.1 in prezentul contract, cuvintele la forma singular vor include forma de plural gi vice versa, acolo
unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul *zi'satr "zile- sau orice referire [a zile reprezintd zile calendaristice dac6 nu se specificl
in mod diferit.
4, Obiectul principal al contractului
4.1 Prestare servicii de intocmire studiu de fezabilitate pentru proiectul "Dotare cu utilaj Primaria
Stoenesti "
Descrierea serviciilor:
4.2 Servicii pentru intocmire studiu de fezabilitate pentru proiectul "Dotare cu utilaj Primaria Stoenesti
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5. Plata
s.l.Plata se va efectua in urma depunerii de catre prestator a documentatiei mai sus prezentata. La
predarea documentatiei se va achita suma de lei fara TVA, la care se adauga lei, valoarea

totala lei, in termen de maxim l5 zile de la emiterea facturii.
6. Durata contractului
6.1 Pentru serviciile de la punctul 4.2. contractul intra in vigoare la momentul semnarii contractului si

inceteaza la momentul semnarii contractului de finantare.
7. Executarea contractului
7.1 Executarea contractului incepe la data semnarii prezentului contract.
8. Documentele contractului
Documentele contractului sunt: copie certificat inregistrare la Registrul Comertului, Certificat
constatator.
9. Obligatiile principale ale prestatorului
9.1 Prestatorul se obligd sa presteze serviciile la standardele qi sau performanlele cerute prin contract
si de specificul activitatii.
10. ObligaJiile principale ale achizitorului
10.1 Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului toate documentele necesare desfasurarii

I
activitatatii.
10.2 Achizitorul se oblig[ s[ receplioneze serviciile prestate,conform devizului financiar al
prestatorului.
10.3 Achizitorul se oblig6 si plateasci pretul cdtre prestator in termenul de maxim 45 zile de la primirea
facturii.
10.4 Dac[ achizitorul nu onoreazi facturile in temen de 45 zile de la primirea acestora, prestatorul are

dreptul de a beneficia de reactualizarea sumei de platd cu penalitati, la nivelul corespunzdtor zilei de

electuare a plalii.
11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligaJiilor
11.1 In cazul in care din vina sa, prestatorul nu-gi executa obligaliile asumate prin contract, achizitorul
are dreptul de a deduce din pre{ul contractului, ca penalitali, o sumd echivalenld cs 0,106 pe fiecare zi
de intarziere a indeplinirii obligatiilor.
11.2 in cazul in care achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 30 de zile de la emiterea acestora,

atunci acesta are obligalia de a pldti, ca penalitlli, o sumA echivalenfi 0,loA pe fiecare zi de intarziere.
11.3 Nerespectarea obligajiilor asumate prin prezentul contract de c[tre una dintre pd4i, di dreptul
pd4ii lezate sa considere contractul de drept reziliat qi de a pretinde plata de daune-interese.
12. Alte resposabilitifi ale prestatorului
l2.l Prestatorul va executa serviciile prev6zute in contract cu profesionalismul $i promtitudinea
cuvenite angajamentului asumat
12.2 Prestatorul se obligd sd supravegheze
materialele, instalaliile, echipamentele,si altele
poate deduce in mod rezonabil din contract.
12.3 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu perioadele
convenite. Totodatl, este respunz5tor atat de siguranla tuturor operaliunilor gi metodelor de prestare

utilizate, cAt gi de calificarea personalului folosit pe toate durata contractului.

prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane,
asemenea, de natura provizorie, a caror folosinta se
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13. Alte responsabilititi ale achizitorului
e"nirito.rl ie obligl s[ puni la dispozilia prestatorului orice facilitdli qi/sau informalii in legatura cu

serviciile de la punctul 4.1, necesare indeplinirii contractului'

Achizitorul se obliga sa a.igure documentele necesare desfasurarii activitatatii

14. Receptie qi verificiri
14.1 Achl;ito;ul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea

lor cu prevederile contractuale,inclusiv participarea la activitatile acestuia'

14.2 Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract.

15. incepere, finalizare, intArzieri, sistare

i;:ii;;;;;1 in 
"ur. 

pi.r,utorul suferi intirzieri gi/sau suportd costuri suplimentare, datorate in

exclusivitate achizitorului p14ile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a

serviciului, gi/sau totalul chiltuielilor aferente, care se vor adauga la prelul contractului.

t5.2 Serviciile prestate in baza contractului sau oricare fazd a acestora prevazute a fi terminati intr-o

nerioadd stabiliia. trebuie finalizate in termenul convenit de parli

iS.ii, 
""r"i 

f".are orice motive de intarziere, ce nu se datoreazd prestatorului, sau alte circumstanle

neobisnuite susceptibile de a surveni attfel decAt prin incalcarea contractului de cdtre prestator'

indreptllesc prestatorul de a solicita prelungirea periladei de. pre.stare a serviciilor sau.a 
11i-9arei 

faze

u u""rtoru, atunci pa4ile vor revizui, d" co,n,n acord, perioada de prestare 9i vor incheia un act

adiliona[.
iS.+ Ou.a pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecta perioadele convenite, acesta

are obligalia de a notifica acest lucru, in timp util, achiziforului'

iS.i i" ifir" cazului in care achizitoiul este de acord cu o prelungire a termenului de execulie, orice

intdrziere in indeplinirea contractului d[ dreptul achizitorului de a solicita penalitili prestatorului'

16. Ajustarea pref ului contractului
Daca pe perioada de realizare a contractului

acestea vor face obiectul unui act aditional.
17. Amendamente

finantatorul solicita realizarea de servicii suplimentare

or contractului, prin act adilional,
comerciale legitime ale acestora Ei

Pa{ile contractante au dreptul de a conveni modificarea clauzel

numai in cazul apariliei unor circumstanle care lezeazd interesele

care nu au putut fi prevdzute la data incheierii contractului'

18. SubcontractanJi -Sunt permisi pentru ca prestatorul sa duca la indeplinirea obiectului contractului'

19. Cesiunea
19.1 Prestatorul are obligalia de a nu transfera obligaliile sale asumate prin contract'

19.2 Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate asumata prin contract'

20. Forla majori
20.1 Fo(a majora este constatatd de o autoritate competentA

20.2 Forlamijora exonereaza pa4ite contractante de indeplinirea obligaliilor asumate prin prezentul

contract, pe toata perioada in care aceasta ac\ioneaz6.

iO.l i",i,ipfi"i*" contractului va fi suspeniati in perioada de acliune a forlei majore, dar liri a

prejudiciadrepturile ce li se cuveneau pdrlitor pAn[ la aparilia acesteia'

iO.l pu*"ucontractantd care invocd fo4a'majora ur. obliguliu de a notifica celeilalte pdrli, imediat qi

in mod complet, producerea acesteia qi ra iu ori"" mesuri caie ii stau la dispozilie in vederea limit[rii

consecin{elor.
20,5 Daci forla major[ aclioneazdsau se estimeazA ca va acliona mai mult de 6 luni, fiecare parte va

,r.. ar.ptrL ,i notifice ceieilatte parli incetarea prezentului contract, ftr[ ca vreuna din pa4i s[ poati

pretindi celeilalte daune-interese.
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21. Soluf ionarea litigiilor
21.1 Achizitorul qi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabill, prin tratative
directe, orice neinlelegere sau disputA care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legaturi cu indeplinirea
contractului.
21.2 Dacd, dupl 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul gi prestatorul nu
reuqesc sd rezolve divergentele in mod amiabil, fiecare poate solicita ca disputa si se solulioneze de
instanlele judecatoreqti din Romdnia.
22. Limba care guverneazl contractul
Limba care guverneazI contractul este limba romAnl.
23. Comuniclri
23.1 Orice comunicare intre pe4i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sd fie
transmisS. in scris.
23.2 Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cit gi in momentul primirii.
23.3 Comunicirile se pot face si prin fax sau e-mail cu condilia pastrarii recipisei de transmitire.
24. Legea aplicabili contractului
Contractul va fi interpretat conform legilor din Romdnia.
contractul a fost incheiat, in doud exemplare, ambelercu valoare de original, cdte unul pentru fiecare
pafte.

Achizitor, Prestator,

Presedinte 

fhu.ot",u'!),
u


