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           CONTRACT DE  SERVICII 

nr.______________data_______________ 

 

 

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, se încheie prezentul contract de 

achiziţie publică de servicii  

 

1. Părţile contractante 

 

I. DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

SECTOR 1, cu sediul în Bucureşti, Sector 1, b-dul Mareşal Averescu, nr.17, tel./fax: 

021/222.42.75, cod fiscal: 15318810, Cont: RO91TREZ24A680600200130X, deschis la 

Trezoreria Sector 1, reprezentată prin Director General - Dănuţ Ioan Fleacă şi Director General 

Adjunct Economic - Daniela Niţă, în calitate de autoritate contractantă 

 

şi  

 

II……………, cu sediul în ………., str. ………. nr. …., tel.: ……….., fax: …………………, 

Cod fiscal: …………….., acreditată ca furnizor de servicii sociale prin Certificat de Acreditare 

seria: ………….., la data de …….., Cont: ……………………….., deschis la 

……………………….,  reprezentată prin  ………….., în calitate de prestator.  

 

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 - părţile 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 face obiect al contractului;  

e) produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse 

în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent 

serviciilor prestate conform contractului; 

f) forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut 

imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează 

greşelii sau vinei acestora, 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 din părţi; 

g) zi - zi calendaristică; 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. 
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Clauze obligatorii 

 

4. Obiectul  contractului 

4.1. - Prestatorul se obligă să presteze “servicii sociale ......”, în perioada/perioadele convenite 

şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

4.2. - Detalierea serviciilor: 

Serviciile oferite beneficiarilor includ: 

 

4.3. - Autoritatea contractantă se obligă să plătească prestatorului preţul convenit  în prezentul 

contract pentru serviciile prestate. 

 

5. Preţul contractului 

5.1. - Achizitorul se obligă să plătească, lunar, prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea 

contractului de: ”servicii sociale ...........”. 

5.2. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, 

plătibil prestatorului de către achizitor este: 

 

6. Durata contractului 

6.1. - Contractul intră în vigoare după semnarea acestuia de către ambele părți. 

6.2. - Durata prezentului contract este până la data de 31.12.2017 cu posibilitatea prelungirii, 

prin act adiţional, pe o perioadă de maxim 4 luni, în limitele bugetare prevăzute pe anul 2018. 

 

 

7. Documentele contractului 

7.1. - Documentele prezentului contract şi care fac parte integrantă din acest 

a sunt : 

a) caietul de sarcini; 

b) propunerea tehnică şi propunerea financiară; 

c) garanţia de bună execuţie, dacă este cazul; 

d) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul. 

 

8. Responsabilităţile prestatorului 

8.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în 

perioada/perioadele convenite şi la standardele şi/sau performanţele prezentate în oferta 

tehnico-financiară postată pe SEAP. 

8.2. - Prestatorul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele 

umane, materiale, instalaţiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natură provizorie, fie 

definitive 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. 

8.3. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu 

prevederile caietului de sarcini. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor 

operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată 

durata contractului. 

8.4. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în perioada prevăzută în contract, respectiv pe 

o durată de .......luni de la semnarea acestuia de către ambele părți. 

8.5. - Facturile se vor emite lunar şi vor fi însoţite de un raport lunar de activitate pentru 

serviciile sociale de ……. , vizat de serviciile implicate în derularea contractului. 

 

9. Responsabilităţile autorităţii contractante 

9.1. - Autoritatea contractantă se obligă să colaboreze cu specialiștii din cadrul ………. 

9.2. - Termenul de plată este de 30 de zile de la data emiterii facturii de către prestator.  

9.3. - În cazul în care termenul de plată stabilit conform dispozițiilor de mai sus cade într-o zi 

nelucrătoare, acesta se prorogă pentru următoarea zi lucrătoare. 

9.4. - Plata se va face în lei. 
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10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

10.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească 

obligaţiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a pretinde ca penalităţi o sumă echivalentă 

cu 0,02% pe zi întârziere aplicată la valoarea serviciilor neprestate în termen, până la 

îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 

10.2. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen, 

atunci prestatorul are dreptul de a pretinde, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,02% pe zi de 

întârziere din valoarea sumelor scadente și neachitate la scadență, până la îndeplinirea efectivă 

a obligaţiilor. 

10.3. - Achizitorul îsi rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată 

prestatorului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă intră în insolvență, cu condiția ca 

această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru 

prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 

partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului. 

 

 

Clauze specifice 

 

 11. Caracterul confidenţial al contractului 

11.1. - (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara 

acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului; 

b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de 

derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. 

(2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea 

contractului se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în 

vederea îndeplinirii contractului. 

11.2. - O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii 

referitoare la contract dacă: 

a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte dca ea să fi fost primită de la 

cealaltă parte contractantă sau 

b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi 

contractante pentru asemenea dezvăluire sau  

c) partea contractantă a fost obligată, în mod legal, să dezvăluie informaţia confidențială. 

 

12. Drepturi de proprietate intelectuală 

12.1. - Prestatorul se obligă să despăgubească autoritatea contractantă 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 serviciile prestate, şi 

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

în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către 

autoritatea contactantă. 

 

13. Recepţie şi verificări 

13.1. - Autoritatea contractantă are dreptul de a verifica (monitoriza) modul de acordare a 

serviciilor sociale pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile prezentului contract. 

13.2. - Verificările vor fi efectuate de către autoritatea contractantă prin reprezentanţii săi 

împuterniciţi, în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Autoritatea contractantă are 

obligaţia de a notifica în scris prestatorului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest 

scop. 

 

14. Începere, finalizare, întârzieri 
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14.1. - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt 

posibil de la primirea ordinului de începere a contractului.  

 (2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, 

datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord: 

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi 

b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul 

contractului. 

14.2. - (1) Serviciile prestate în baza prezentului contract, atât în totalitate, cât şi orice parte a 

acestora trebuie prestate la data stabilită prin graficul de prestare. 

(2) În cazul în care:  

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau 

ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea 

contractului de către prestator, îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea 

perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor 

revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.  

14.3. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă graficul de prestare, 

acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, autorităţii contractante. Modificarea 

datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act 

adiţional. 

14.4. - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, 

orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi 

prestatorului.  

14.5. - Dacă prestatorul nu işi realizează obligaţiile asumate, autoritatea contractantă se poate 

adresa altui prestator pentru prestarea serviciului nerealizat. Prestatorul va suporta diferenţa de 

preţ dintre preţul prezentului contract şi preţul contractului încheiat cu respectivul terţ. 

 

15. Ajustarea preţului contractului 

15.1. - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de autoritatea contractantă prestatorului sunt 

tarifele declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 

15.2. - Prețul contractului este ferm și nerevizuibil pe întreaga perioadă de valabilitate a 

acestuia. 

 

16. Subcontractanţi 

16.1. - (1) Autoritatea contractantă efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract 

îndeplinite de către subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită, pentru serviciile 

efectuate prestatorului potrivit contractului dintre prestator şi subcontractant în conformitate cu 

dispoziţiile legale aplicabile, atunci când natura contractului permite acest lucru şi dacă 

subcontractanţii propuşi şi-au exprimat opţiunea în acest sens. 

(2) Subcontractorii îşi vor exprima la momentul încheierii contractului de achiziţie 

publică sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, după 

caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către autoritatea contractantă. Autoritatea contractantă 

efectuează plăţile directe catre subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este 

confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv autoritate contractantă, 

prestator şi subcontractant sau de autoritatea contractantă şi subcontractant atunci când, în mod 

nejustificat, prestatorul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de 

subcontractant. 

(3) Atunci când un subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, autoritatea 

contractantă are obligaţia de a stabili în cadrul contractului de achiziţie publică clauze 

contractuale obligatorii ce prevăd transferul de drept al obligaţiilor de plată către 

subcontractant/subcontractanţi pentru partea/părţile din contract aferentă/aferente 

acestuia/acestora, în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile alin. (2).  
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(4) Autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita, la încheierea contractului de 

achiziţie publică sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, prezentarea contractelor 

încheiate între contractant şi subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi 

ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie 

cuprinse în contractul de achiziţie publică.  

(5) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie să fie în concordanţă 

cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică.  

(6) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) - (5) nu diminuează răspunderea contractantului în 

ceea ce priveşte modul de îndeplinire a viitorului contract de achiziţie publică.  

16.2. - (1) Autoritatea contractantă solicită prestatorului, cel mai târziu la momentul începerii 

executării contractului, să îi indice numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai 

subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de achiziţie publică, în măsura în care 

aceste informaţii sunt cunoscute la momentul respectiv. 

         (2) Prestatorul are obligaţia de a notifica autorităţii contractante orice modificări ale 

informaţiilor prevăzute la alin. (1) pe durata contractului de achiziţie publică.  

         (3) Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării 

contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o 

modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, în condiţiile art. 16. 

 (4) În situaţia prevăzută la alin. (3), prestatorul va transmite autorităţii contractante 

informaţiile prevăzute la alin. (1) şi va obţine acordul autorităţii contractante privind eventualii 

noi subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea contractului.  

(5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după 

atribuirea contractului, aceştia transmit certificatele şi alte documente necesare pentru 

verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare 

părţii lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit.  

 

17. Terţ susţinător 

17.1. - În cazul în care  întâmpină dificultăți pe parcursul executării contractului, iar susținerea 

acordată de unul sau mai mulți terți vizează îndeplinirea criteriilor referitoare la situația 

economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională, achizitorul  solicită 

ofertantului ca, prin actul încheiat cu terțul/terții susținător/susținători să garanteze 

materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm.    

17.2. - Prezentul contract,  reprezintă și contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezultă 

din încălcarea obligațiilor ce îi revin terțului susținător în baza angajamentului ferm, anexă la 

prezentul contract. Cu titlu de garanție, prin semnarea prezentului contract, prestatorul consimte 

că achizitorul se poate substitui în toate drepturile sale, rezultate în urma încheierii 

angajamentului ferm, putând urmări orice pretenție la daune pe care acesta ar putea să o aibă 

împotriva terțului susținător pentru nerespectarea obligațiilor asumate de către acesta.  

17.3. - În cazul în care prestatorul este în imposibilitatea derulării prezentului contract, respectiv 

pentru partea de contract pentru care a primit susținere din partea terțului în baza 

angajamentului ferm, terțul susținător este obligat a duce la îndeplinire acea parte a contractului 

care face obiectul respectivului angajament ferm. Înlocuirea prestatorului inițial cu terțul 

susținător, nu reprezintă o modificare substanțială a contractului în cursul perioadei sale de 

valabilitate și se va efectua prin semnarea unui act adițional la contract și fără organizarea unei 

alte proceduri de atribuire.  

 

18. Forţa majoră 

18.1. - Forţa majoră este cea constatată de o autoritate. 

18.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

18.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără 

a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. 

18.4. - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, 

imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în 

vederea limitării consecințelor. 
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18.5. - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, 

încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 

18.6. - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 

luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului 

contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

 

19. Soluţionarea litigiilor 

19.1. - Autoritatea contractantă şi prestatorul vor depune 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. 

19.2. - Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative, autoritatea contractantă şi prestatorul 

nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare parte poate solicita ca, 

orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv la încheierea, executarea 

ori desfinţarea lui, să se soluţioneze de către instanţa competentă. 

 

20. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţie publică 

20.1. - (1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau 

dreptului autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de 

achiziţie publică, în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, autoritatea contractantă are 

dreptul de a denunţa unilateral un contract de achiziţie publică în perioada de valabilitate a 

acestuia într-una dintre următoarele situaţii: 

a) contractantul se află, la momentul atribuirii contractului, într-una dintre situaţiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.164-167 din Legea nr.98/2016; 

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare 

gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-

o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 

(2) Autoritatea contractantă introduce dreptul de denunţare unilaterală prevăzut la 

alin.(1) în condiţiile contractuale cuprinse în documentaţia de atribuire. 

 

21. Cesiunea  

21.1. - Prestatorul poate transmite, total sau parțial, prin acte juridice, creanțele născute din 

prezentul contract numai cu acordul prealabil, exprimat în scris, al achizitorului. 

21.2. - Încălcarea prevederilor subpct. 21.1 dă dreptul achizitorului la aplicarea pactului 

comisoriu de gradul II, reglementat de art. 1.553 alin. (2) teza finală din Legea nr. 287/2009 

privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, contractul desființându-se de plin 

drept, fără punere în întârziere, fără acțiune în justiție și fără nicio altă formalitate prealabilă. 

 

22. Amendamente 

22.1. - Pe toată durata derulării contractului, părţile pot conveni modificarea clauzelor 

contractului, prin act adiţional, în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele 

comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 

 

23. Conflictul de interese 

23.1. - Prestatorul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii prezentului contract de 

achiziție publică, persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de 

verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul aplicării procedurii de atribuire 

aferente acestuia, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, 

sub sancțiunea nulității contractului respectiv.  

 

24. Modificarea contractului de achiziție publică 

24.1.- Modificarea contractului este posibilă, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, 

când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: 

a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanţe pe care promitenta-autoritate 

contractantă care, acţionând cu diligenţă, nu ar fi putut să le prevadă; 

b) modificarea nu afectează caracterul general al contractului; sau 
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c) dacă modificările, indiferent de valoarea lor, nu sunt sustanţiale. 

 

25. Obligaţii privind protecţia mediului / protecţia şi securitatea în muncă 

25.1. - Părțile au obligaţia de a lua măsurile necesare pentru a proteja mediul înconjurător, 

respectând legislaţia de mediu în vigoare pentru a evita orice pagubă sau neajunsuri provocate 

persoanelor, proprietăților publice rezultate din poluare, zgomot sau alți factori, generate de 

modul de funcționare al autovehiculelor și utilajelor respectând legislația de mediu în vigoare ( 

OU nr. 195/2005 privind protecția mediului; Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea 

Reglementării privind evaluarea poluării mediului; Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului 

înconjurător, Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor,  cu modificările ulterioare);  

25.2. - Părțile trebuie să respecte dispozițiile Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea 

în muncă, cu modificările și completările ulterioare și a celorlalte  reglementări legale 

aplicabile. 

 

26. Limba care guvernează contractul 
26.1. - Limba care guvernează contractul este limba română. 

  

27. Comunicări 

27.1.  - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie 

să fie transmisă în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în 

momentul primirii. 

27.2. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 

condiția confirmării în scris a primirii documentelor. 

 

28. Legea aplicabilă contractului 
28.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

Părţile au înteles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două) 

exemplare, câte unul pentru fiecare parte.  

 

AUTORITATE CONTRACTANTĂ,                                    PRESTATOR,               
D.G.A.S.P.C. Sector1,                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

DIRECTOR GENERAL,                                   

DĂNUŢ IOAN FLEACĂ                                                  

   

                                                                                        

DIRECTOR GEN. ADJ. ECONOMIC,          

DANIELA NIŢĂ                                                             

 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,          

ŞEF SERVICIU             

ACHIZIŢII PUBLICE, AVIZARE CONTRACTE,  

MIHAELA BRICIU   


