CONTRACT SUBSECVENT DE PRESTĂRI SERVICII
nr. …………… / ……........……….
1. Preambul
În temeiul HG 77/2003, privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi
organizarea activităţii de salvare în munţi, și în baza Acorduluin Cadru Nr…./……. Se încheie
prezentul Contract de prestări servicii, între:
SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN SALVAMONT-SALVASPEO CLUJ, cu sediul în Cluj Napoca,
str. Alexandru Vaida-Voievod, nr 53-55, cod poştal 400592, Telefon : 0371-493333, Fax :
0372-898951,
,
www.salvamontcluj.ro
e-mail
:
,baza@salvamontcluj.ro,
achizitii@salvamontcluj.ro,
cod
fiscal
:
15729580
cont
Trezorerie
RO20TREZ24A545000200200X, deschis la Trezoreria Municipiului Cluj - Napoca, reprezentată
legal prin Director - dl. Fratila Gheorghe, în calitate de achizitor
și
…………. în calitate de prestator
2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract – reprezintă prezentul înscris 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 - servicii aferente derulării contractului, respectiv activităţi legate de activitatea
salvamont, obligaţii care revin furnizorului prin contract;
e. 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 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 enunciativă. Nu
este considerat fortă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o
imposibilitate de executare ori face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
f. 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 daca nu
se specifică în mod diferit.
4. Obiectul principal al contractului
4.1 Prezenta achiziție are ca obiect prestarea serviciilor aferente activității specifice de salvare
montană în cadrul Formației Salvamont Vlădeasa din cadrul SPJSS Cluj, așa cum sunt ele
definite prin HG77/2003, a normelor tehnice emise de către ANSMR, a regulamtelor (ROF, RI)
ale SPJSS Cluj și a prevederilor din acest contract, pe raza administrativ-teritorială a comunelor
Mărgău, Săcuieu, Poieni și parțial Beliș. Raza administrativ teritorială a comunelor mai sus
amintite este zona de acțiune a formației. Activitatea de salvare montană în zona de acțiune este
dimensionată în funcție de situația de fapt legată de infrastructura turistică și de numărul de
turiști din zona de acțiune a formației. In cazul apariției unor schimbări majore cum ar fi: apariția
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unei noi pârtii de schi, dezvoltarea unei zone turistice la nivelul de stațiune, etc, care implică în
mod obligatoriu suplimentarea activității salvamont în zonă, prezentul contract poate fi
modificat.
5. Preţul contractului
5.1 Valoarea maximă a contractului va fi de .................. lei. Repartizarea lunară procentuală a
fondurilor se va face conform tabelului următor, cu posibilitatea unor variații de maxim 30%,
astfel încât valoarea totală pentru anul corespunzător să nu depășească valoarea totală anuală.
Luna Apr.
Mai. Iun. Iul.
Aug.
Sept. Oct. Noi. Dec. Ian. Febr Mar.
%
6,3
6,8
9,9 11,5 11,5
8,2
6,4
6,3
8,4
8,9
7,9
7,9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Categoriile de cheltuieli și valorile ce pot fi decontate sunt următoarele:
Categorii de cheltuieli
Cheltuieli de personal (6 salariați)
Salarii de bază
Spor de weekend (20%)
Contribuții asiguratorie de muncă
Bunuri și servicii
Incalzit, iluminat
Carburanți și lubrifianți
Piese de schimb
Poșta și telecomunicații
Alte bunuri și servicii
Deplasări
Prime de asigurare
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
(indemnizație de masă 85 lei/zi)

5.2 Plata se va face pe baza facturii și a raportului lunar de activitate întocmit de către
prestator .
5.3 Valoarea salariilor decontate decătre achizitor nu poate depăși valoarea salariilor
angajaților serviciului.
6. Durata contractului
6.1 Contractul subsecvent se încheie pe durata anului în curs și poate fi prelungit cu
maxim 4 luni, până la aprobarea bugetului Spj Salvamont-Salvaspeo Cluj.
7. Executarea contractului
7.1 Executarea contractului se iniţiază la data semnării de către părți a acordului cadru și
a contractului subsecvent.
8. Documentele contractului
8.1 Documentele contractului sunt:
- Acordul cadru
- Regulamentele SPJSS Cluj care trebuie respectate în derularea activității salvamont a
formației
- Model programare lunară
9. Drepturile și obligaţiile principale ale prestatorului
- Obligații în conformitate cu prevederile HG77/2003:
a) deplasarea de urgenta la locul solicitat, salvarea accidentatului sau a bolnavului,
acordarea primului ajutor medical şi transportarea acestuia la locul stabilit, pentru a fi preluat de
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personalul medical de specialitate;
b) patrularea preventivă în zonele montane cu flux turistic mare, grad de periculozitate
ridicat şi în staţiunile turistice montane de practicare intensiva a sporturilor de iarna;
- Alte drepturi și obligații:
a) să asigure numărul minim de 8 salvatori montani (angajați sau voluntari) pe toată
durata contractului, inclusiv echiparea acestora conform baremurilor legale
b) să asigure minim 5, maxim 6 salvatori montani angajați care vor fi pontați la nivelul de
maxim 11 ore/zi, excepție făcând acțiunile de salvare în derulare
c) să monitorizeze traseele montane de pe raza de acțiune a formației și să comunice
anual, sau de câte ori e nevoie situația acestora serviciului și primăriilor care au pe raza
teritorială aceste trasee
d) să asigure cel puțin un număr de telefon de alarmare, la care să răspundă șeful de
formație sau înlocuitorul acestuia în mod permanent
e) să aleagă un șef de formație conform HG77/2003 și să comunice serviciului persoana și
responsabilitățile acestuia
f) să asigure permanența în bazele de salvare conform tabelului următor:
Număr de zile de permanență (cu câte 2 salvatori):
Apr Mai Iun
Iul.
Aug Sept Oct
Noi
Dec Ian. Feb
Mar
Luna
Doda Pilii
8
10 30 31 31 20 8
8
10 8
8
8
Vlădeasa
30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31
Beliș
0
0
0
0
0
0
0
0
10 15 12 9
38
41
60
62
62
50
39
38
51
54
48
48
TOTAL
591 zile * 2 pers. = 12182
Numărul de zile de activitate administrativă și de birou la nivelul întregii echipe nu poate
să depășească 6% din numărul total de ore prestate.
g) să înainteze spre aprobare programarea membrilor pentru serviciul de permanență în
baze conform tabelului anterior. Orice modificare a programării lunare va trebui aprobată de
către SPJSS Cluj.
h) să întocmească un raport de activitate lunar pe care să-l înainteze o dată cu factura
aferentă lunii respective
i) să asigure pregătirea continuă a salvatorilor și aspiranților din cadrul formației și să
participe la acțiunile de pregătire organizate de SPJSS Cluj la care este invitat
j) să asigure inscripționarea echipamentelor membrilor cu însemnele SPJSS Cluj și să
urmărească purtarea acestor însemne în activitatea formației
k) să administreze și să întrețină bazele de salvare Vlădeasa și Doda Pilii și să respecte
regulamentul de utilizare a bazelor de salvare ale SPJSS Cluj
l) să respecte ROF, RI și celelalte reglementări ale SPJSS Cluj
m) să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
- reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din îndeplinirea defectuoasă a
atribuțiunilor ce-i revin
- 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 achizitor
n) să participe, la solicitarea achizitorului la activități punctuale în afara zonei de acțiune
proprii
o) poate solicita sprijin din partea SPJSS Cluj, pentru acțiuni punctuale, atunci când
situația o impune
p) să nu deruleze activități care ar putea afecta în mod negativ imaginea serviciului sau a
Consiliului Județean Cluj
q) să utilizeze cabanele salvamont primite în administrare numai în activitatea specifică
salvamont
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r) să permită accesul necondiționat al persoanelor delegate din partea SPJSS Cluj în
vederea derulării activității de verificare și control
s) să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin prezentul acord-cadru fară să
obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.
10. Drepturile și obligaţiile principale ale achizitorului
a) să plătească preţul convenit în contractele subsecvente pentru serviciile prestate, în
baza facturii și a raportului lunar de activitate ale prestatorului
b) să plătească preţul către prestator în termenul convenit de la emiterea facturii de către
acesta
c) să aplice prestatorului penalizările prevăzute în prezentul contract în cazul
neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a obligațiilor din prezentul contact
d) să efectueze controale de câte ori consideră necesar
e) să solicite sprijin pentru acțiuni punctuale în afara zonei de acțiune prestatorului
f) să sprijine acțiuni punctuale ale prestatorului, la cererea motivată a acestuia, cu
personal calificat, echipamente și informații
g) să coordoneze activitatea de monitorizare, întreținere și omologare a traseelor
montane
h) să monitorizeze activitatea de intervenție, permanență, patrulare, prevenție și de
pregătire a salvatorilor formației precum și activitatea în bazele de salvare
i) să solicite participarea la formele de pregătire pe care le consideră necesare a
membrilor formației
j) să verifice și să restricționeze orice activitate a formației care ar putea influența negativ
imaginea SPJSS Cluj sau a CJ Cluj.
11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească
obligaţiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca
penalităţi, o suma echivalentă cu partea procentuală din luna respectivă aferentă serviciului
neefectuat. Se consideră servicii neefectuate următoarele situații, dar nerezumându-se la
acestea: nerespectarea programării lunare (atât ca număr de persoane cât și ca nume),
imposibilitatea contactării telefonice a șefului formației sau înlocuitorului acestuia în cazul
alarmării, neintervenția, sau intervenția întârziată în cazul alarmării, nerespectarea
regulamentelor privitoare la conduită, ținută, utilizarea echipamentelor, a refugiilor și a
celorlalte prevederi din regulamente.
11.2 - În cazul în care achizitorul nu își onorează obligațiile în mod repetat achizitorul
poate rezilia acordul cadru și contractul subsecvent în derulare.
11.3 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi,
în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a pretinde plata de daune-interese.
12. Întârzieri în îndeplinirea contractului
12.1 Prestatorul are obligaţia de a îndeplini obligațiile ce îi revin prin prezentul contract
în termenele legale (HG 77/2003), respectiv cele prevăzute lunar de comun acord. Orice
întârziere va fi considerată neîndeplinirea obligațiilor contractuale. In cazul în care întârzierea
duce la consecințe negative asupra vieții sau sănătății unor persoane, prestatorul va suporta
consecințele legale și penalitățile aferente neîndeplinirii obligației contractuale.
13. Forţa majoră
13.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
13.2 Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
13.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia.
13.4 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.
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13.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de
6 luni, 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.
14. Soluţionarea litigiilor
14.1 Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă,
orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea
acordului cadru.
14.2 Dacă, după 15 de zile de la începerea tratativelor, 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 din Romania.
15. Încetarea și rezilierea contractului
15.1 Achizitorul poate rezilia contractul cu efecte depline (de jure) după acordarea unui
preaviz de 30 zile prestatorului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei
autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se la
acestea:
a)
prestatorul nu execută contractul în conformitate cu obligaţiile asumate;
b)
prestatorul nu respecta termenele intermediare sau finale conform programului de
prestare;
c)
prestatorul cesionează sau subcontractează contractul fără a avea acordul scris al
achizitorului;
d)
prestatorul face obiectul unei proceduri de dizolvare, şi-a suspendat activitatea,
impotriva sa s-a dispus deschiderea falimentului sau se află într-o situaţie asemănătoare
rezultând dintr-o procedură similară reglementată de legislaţia sau reglementările la nivel
naţional;
e)
împotriva prestatorului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu
privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală
în dauna intereselor financiare ale CE;
f)
apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea contractului;
g)
prestatorul nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate, sau persoana care
furnizează garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele.
15.2. (1) În oricare din evenimentele sau circumstanţele prezentate la art. 15.1,
achizitorul, în termen de 10 zile după transmiterea unei înştiinţări către prestator, dar după
împlinirea termenului de preaviz prevăzut la art. 15.1, va putea să rezilieze contractul.
(2) În cazurile următoare, achizitorul va putea, prin înştiinţare, să rezilieze imediat acordul
cadru, fără îndeplinirea termenului de 30 de zile:
a)
prestatorul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei
printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
b)
prestatorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de
probă pe care Achizitorul îl poate justifica;
15.3. Prestatorul va face toate eforturile pentru a respecta imediat orice instrucţiuni
incluse în înştiinţare.
15.4. In cazul in care prezentul contract este reziliat, oricare dintre parti va fi indreptatita
sa recupereze de la cealalta parte fără a renunţa la celelalte remedii la care este îndreptăţit în
baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit până la un nivel egal cu valoarea contractului
subsecvent.
15.5 (1) In cazul in care oricare dintre părţi încalcă prevederile Contractului prin
neîndeplinirea unei/unor obligaţii care îi revin potrivit acestuia, partea prejudiciată prin
încălcare (după caz, Achizitorul sau executantul) va fi îndreptăţită la următoarele remedii:
a)
despăgubiri; şi/sau
b)
rezilierea Contractului
(2)
Despăgubirile pot fi:
a)
Despăgubiri Generale; sau
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b)
Penalităţi contractuale.
15.6. În orice situaţie în care achizitorul este îndreptăţit la despăgubiri, poate reţine
aceste despăgubiri din orice sume datorate furnizorului.
15.7. Achizitorul va fi îndreptăţit să rezilieze unilateral acordul cadru printr-o notificare
de reziliere adresată prestatorului cu 10 zile înainte de data propusă pentru reziliere, în
condiţiile în care se dovedeşte că prestatorul da sau se ofera sa dea (direct sau indirect) unei
persoane orice fel de mita, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau
recompensa pentru a actiona sau inceta sa actioneze in legatura cu contractul, sau pentru a
favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, orice persoana care ale legatura cu contractul sau daca
oricare dintre membrii personalului prestatorului, agenti sau subcontractanti dau sau se ofera sa
dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, in modul scris in acest
paragraf sau daca se dovedeste ca prestatorul s-a angajat în activităţi de corupţie, fraudă, în
practici ilicite, coercitive sau obstrucţioniste, în execuţia contractului.
In sensul prezentei clauze:
(a)''Practicile de Corupţie'' se referă la oferirea, solicitarea sau promisiunea, în mod direct
sau indirect, a oricărui avantaj necuvenit sau a oricărui obiect de valoare cu scopul de a influenţa
într-un mod nepotrivit acţiunea unui funcţionar public/oficial, sau ameninţarea cu vătămarea
corporală a persoanei în cauză, cu prejudicii aduse statutului, proprietăţii, drepturilor sau
reputaţiei, în legătură cu orice proces de achiziţionare din cadrul execuţiei oricărui contract cu
scopul, pentru acea persoană, de a obţine sau păstra orice avantaje necuvenite în cursul
desfăşurării activităţilor de afaceri;
(b)''Practicile de Fraudă'' se referă la orice declaraţie mincinoasă, orice act de disimulare
sau omisiune de date cu intenţia sau în încercarea de a influenţa în mod nepotrivit procesul de
achiziţie sau execuţia unui contract, inclusiv o reprezentare inexactă, în detrimentul
achizitorului, sau care are scopul de a stabili preţuri de licitaţie la un nivel necompetitiv
privându-l astfel pe achizitor de beneficiile unei competiţii corecte şi transparente, şi includ
practici ilicite (fie înainte sau după aplicaţie sau remiterea ofertei) în care se angajează
participanţii sau ofertanţii/desemnaţi câştigători, un ofertant şi un consultant sau un
reprezentant al achizitorului sau o practică ce, în mod asumat sau în mod necugetat, induce în
eroare sau încearcă să inducă în eroare o parte pentru a obţine un beneficiu financiar sau de altă
natură sau pentru a evita îndeplinirea unei obligaţii;
(c)''Practicile ilicite'' se referă la înţelegeri sau aranjamente stabilite între doi sau mai
mulţi ofertanţi, înţelegeri sau aranjamente care sunt sau nu cunoscute persoanei care angajează
împrumuturi, având drept scop stabilirea de preţuri de licitaţie la un nivel artificial,
necompetitiv. Ofertanţilor/desemnaţi câştigători li se recomandă să păstreze confidenţialitatea
datelor ofertelor depuse în cadrul licitaţiei. În condţiile în care două sau mai multe oferte
prezintă similarităţi semnificative, sau în cazul în care se constată plagiat evident din partea
unuia sau mai multor ofertanţi/beneficiari ai adjudecării, achizitorul va constata un caz de
practică ilicită iar respectivii ofertanţi pot fi respinşi;
(d)''Practicile Coercitive'' se referă la prejudiciile sau vătămarea, sau ameninţarea cu
prejudiciile sau vătămarea, în mod direct sau indirect, a unor persoane sau a proprietăţilor
acestora cu scopul de a obstrucţiona participarea acestora în procesul de achiziţie sau de a
obstrucţiona execuţia Contractului; şi
(e)''Practicile Obstrucţioniste'' se referă la: distrugerea în mod deliberat, falsificarea,
modificarea sau disimularea documentelor/probelor necesare în procesul de investigaţie, sau
declaraţii false făcute investigatorilor cu scopul de a obstrucţiona o investigaţie efectuată de
către Bancă, de către persoana ce angajează un împrumut sau de către achizitor în cazul unei
acuzaţii de practici de corupţie, fraudă, coercitive sau ilicite; şi/sau ameninţările, hărţuirea sau
intimidarea oricărei părţi cu scopul de a o împiedica să dezvăluie informaţii privind investigaţiile
sau să continue investigaţiile; sau acţiuni având drept scop să obstrucţioneze efectuarea
inspecţiei de către Bancă, persoana care angajează un împrumut sau achizitor şi drepturile de
audit stipulate prin contract.
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15.8.(1)Prestatorul poate rezilia Acordul Cadru cu efecte depline, dupa acordarea unui
preaviz de sapte zile Achizitorului, fara necesitatea vreunei alte formalitati si fara interventia
vreunei Autoritati sau Instante de judecata, in oricare dintre situatiile urmatoare, dar
nelimitandu-se la acestea:
a)
Achizitorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce ii revin in conformitate cu prevederile
Contractului de furnizare pentru care a fost notificat;
b)
Achizitorul suspendă derularea furnizării serviciilor sau a oricărei părţi a acestora
pentru mai mult de 30 de zile pentru motive nespecificate în Contractul de
furnizare sau independente de culpa furnizorului;
(2) Rezilierea nu va afecta nici un alt drept al Achizitorului sau al prestatorului dobândit
anterior acesteia în temeiul Contractului de furnizare.
15.9 In cazul în care rezilierea contractului nu se datorează unui act sau omisiune a
prestatorului , acesta va avea dreptul să pretindă, suplimentar faţă de sumele ce i se cuvin pentru
munca deja prestată, despăgubiri pentru orice pierdere sau prejudiciu suferit.
16. Ajustarea preţului
16.1 Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt cele
declarate în propunerea financiară.
16.2 Preţul contractului este ferm și se poate modifica doar în următoarele situații:
- schimbări majore ale traficului turistic datorate apariției unei noi pârtii de schi, dozvoltării unei
zone turistice la rang de stațiune, sau altor evenimente majore care impun suplimentarea
activității salvamont în zonă.
- schimbări legislative, inclusiv în privința prevederilor legate de muncă
- variații ale inflației ce depășesc un procent de 5% (stabilite de rapoarte oficiale ale INS)
17. Amendamente
17.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe
care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data
încheierii contractului.
18. Limba care guvernează contractul
18.1 Limba care guvernează contractul este limba română.
19. Comunicări
19.1 (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.
19.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
20. Legea aplicabilă contractului
20.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
21. Litigii
Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării şi interpretării prevederilor prezentului acord
cadru se vor soluţiona pe cale amiabilă. In cazul în care, în termen de 30 de zile de la luarea la
cunoștință a părților, privind litigiul, aceștia nu procedează la soluționarea litigiului, părțile se
pot adresa instanțelor judecătorești competente potrivit Legii Contenciosului Administrativ nr.
554/2004, cu modificările și actualizările ulterioare.
Părţile au înţeles să încheie azi, ……......……...., prezentul contract în două exemplare
originale, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.
Achizitor

Furnizor
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