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CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE DESZAPEZlRE
NR.~j {)~. \\. ~\lp .

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MURIGHIOL, cu sediul in
localitatea Murighiol judetul Tulcea telefon/fax 0240545802 cod fi scal 4793979 cant
trezorerieR060TREZ64124840220XXXXX rep rezentata prin IVANOV FILIP -Primar
In calitate de achizitor, pe de 0 parte
~i

S.C. UTILITATI SI SERVICII PUBLICE MURIGHIOL S.R.L. , cu sediul in loc.
Murighiol, judetul Tulcea, cod po ~tal 827 150 cod fisca l R0278 11667, reprezentata prin
CONDRAT VIOREL - Director, in calitate de Prestator

CAPITOLUL 1 - OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1.1. Obiectul prezentului contract consta in furnizarea de catre PRESTATOR a
autoutilajelor si echipamentelor pentru deszapezire precum si a personalului muncitor,
pentru activitatea de deszapezire pe OJ 222C -Murighiol-Colina 15 km, Plopu 11 ,83 Km
(din care 2 km pe OJ 222C ),Sarinasuf 9,41 km (din care 2,05 km pe OJ 222C ), Colina
4,37 km , perioada in care sunt anuntate codurile galben , portocaliu si rosu , conform
Notei de comanda . Nr.8694/02 .11 .2016

CAPITOLUL 2 - DURATA CONTRACTULUI
Art. 2.1. Ourata contractului este stabilita in zile calendaristice cauzate de caderile
abundente de zapada si viscol puternic , cu incepere de la data semnarii cont ractului.

CAPITOLUL 3 - VALOAREA CONTRACTULUI 81 MODALITATILE DE PLATA
Art. 3.1. Valoarea contractului este de : 116.12 lei/ ora-Buldoexcavator, 105.14 lei/ora
tractor, 107,85 lei/ora Autobasculanta Man ( 10 lei/ora salariu sofer, 19 litri/ ora motorina
x5 ,35 lei/litru) preturile includ TVA , pentru autoutilajele si personalul muncitor care
participa la activitatea de deszapezire.
Art. 3.2. Platile se vor face in baza devizelor si a facturilor emise de PRESTATOR , in
contul bancar indicat de acesta in factura , in functie de interventie.
CAPITOLUL 4 - OBLIGATIlLE PARTILOR CONTRACTANTE
Art. 4.1. PRESTATORUL se obliga:
a) Sa presteze activitatea de deszapezire a drumurilor OJ 222C -Murighiol-Colina 15
km , Plopu 11 ,83 Km (din care 2 km pe OJ 222C ),Sarinasuf 9,41 km (din care 2,05 km
pe OJ 222C ), Colina 4,37 km , conform Notei de comanda nr.8694/02.11.2016
b) Sa prezinte la plata devizele de lucrari pentru fiecare zi detaliat pe fiecare
categorie de drumuri si a numarului de ore prestate .
Art. 4.2 - BENEFICIARUL se obliga:

d) Sa

e)

plateasca PRESTATORUL cu sumele de bani
convenite in conditiile
specificate la Capitolul 3;
Sa coordoneze si sa asigure supravegherea tehnica, controlul
, verificarea si
receptia prestatiilor raspunzand pentru masurile dispuse.

5.1. Incetarea contractului se produce in urmatoarele situatii:
prin acordul scris al partilor;
la expirarea duratei contractului;

-

CAPITOLUL

6.

FORTA MAJORA

6'1' Forta majora apara de raspundere partea care o invoca si o notifica
cele1lalte parti in
termen de 3 (trei) zile lucratoare. Forta majora exonereaza de raspundere
pilrtea care o
invoca' Nici una dintre parti nu va fi tinuti responsabila in cazul in
care neexecutarea
obligatiilor contractuale se datoreaza unui eveniment imprevizibil, insurmontabil
si
independent de vointa partilor. Sunt considerate ca forta milora
in sensul ac,:iiei clauze
imprejurari ca: razboi, cutremur, catastrofe naturale, mari incendii,
mani inundatii,
revolutii.
Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta
celeilialte parti,
scris, in maximum 3 zile de la aparitie, iar dovedirea fortei majore ini[Lrna in
cu
avertizarea asupra efectelor si intinderii posibile a fortei majore
ua comunica in
maximum 15 zile de la aparitie. Data de referinta este dbta "e
stampilei- postei de
expediere. Dovada va fi certificata de Camera de Comert si Industrie
a Romaniei.
CAPITOLUL 7 - LITIGII

7'1' orice litigiu survenit intre parti in legatura cu executarea prezentului
contract, cele
referitoare la interpretarea ori valabilitatea sa vor fi supuse
spre solutionare instantelor

competente.

8'1' Orice alte servicii care exced obiectului Contractului, in afara
celor prevazute prin
prezentul
Contract, vor face obiectul unui Contract de Prestari Servicii

."pirrt.--

Art' 9'1' Prezentul Contract este unicul Contract dintre Prestator si Beneficiar,
orice alte
declaratii/acorduri
anterioare, indiferent daca sunt in forma scrisa sau orala,
ce privesc
obiectul prezentului contract, nu au forta obligatorie, exceptind
cazurile in care sunt
incluse in acesta.

Art' 9'2' Faptul ca Beneficiarul si Prestatorul nu insista pentru indeplinirea
exacta
intocmai prezentului
a

si

contract sau nu isi exercita oricare din optiunile pe care
le are in
Daza prezentului contract, nu inseamna ca respectiva parte
renunta la dreptr.rrile care ii
revin in baza oricareia din clauzele acestui contract.

Art. 9.3 Modificari ulterioare ale prezentului Contract se vor face cu acordul
scris si datat
al ambelor parti, concretizat in acte aditionale.

Prezentul Contract are 3 pagini si s-a incheiat in 2 (doua) exemplare
originale, din care
(un) exemplar pentru PRESTATOR si 1 (un) exemplar pentru
BENEFICIAR.

BENEFICIAR,
Comuna Murighiol
Primar
lvanov Filip

S.C. UTILITATI SISERVICII PUBLICE
MURIGHIOL S.R.L.

Director,
Condrat Viorel
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