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Contract de furnizare  — — --------- — j

LOT 2 -  Doua autoturisme pentru dotarea parcului auto al Municipiului Deva prin Programul de stimulare
a Înnoirii Parcului auto national 2020-2024

In temeiul Legii nr.98/2016, privind achiziţiile publice, s-a incheiat prezentul contract de furnizare,

1. Părţile contractante
M U N IC IPIU L  DEVA adresă Deva, P-ta Unirii, nr.4 jud. Hunedoara, telefon/fax 0254218 579; 0254 232 
310 cod fiscal 4374393, reprezentat de Primar Nicoiae- Florin Oancea, în calitate de achizitor, pe de o 
parte,

Şi
SC D&C AUTOMOTIVE WEST SRL, cu sediul social in Municipiul Oradea, Calea Clujului nr. 289, 
jud. Bihor, număr de înmatriculare la ONRC J5/1895/2019, cod unic de Înregistrare 41436172, cont 
Trezorerie R011TREZ0765069XXX019449 deschis la Trezoreria Oradea, reprezentata prin David Sorin 
D a n ,, având funcţia de Administrator, în calitate de furnizor, a intervenit pi-ezentul contract.

2. Definiţii
2. L in prezentul contract următorii temieni vor fi interpretaţi astfel:
a.contract -prezentul contract şi toate anexele sale;
b.achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c.preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea 
integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d.produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele Ia prezentul 
contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
e.servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea produselor, cum ar 
fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de garanţie şi orice 
alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;
f.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 distinctă de naţionalitatea furnizorului;
g.destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
h.termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 -  Camera Internaţională de 
Comerţ (CIC);
i.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, fară a crea o imposibilitate de executare, face extrem 
de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
j.proces-verbal de Recepţie a Produselor - documentul prin care sunt acceptate Produsele furnizate, 
întocmit de Contractant şi semnat de Autoritatea/entitatea contractantă, prin care acesta din urmă confirmă 
furnizarea Produselor în mod corespunzător de către Contractant şi că acestea au fost acceptate de către 
Autoritatea/entitatea contractantă;

22-92640-PDV Primaria Deva 21.09.2022

22-92640-PDV



k .recepţia  - reprezintă operaţiunea prin  care A utoritatea/entitatea contractantă îşi exprim ă acceptarea faţă 
de produsele furnizate în  cadrul contractului de achiziţie publică/sectorială şi pe baza căreia efectuează 

plata;
l.zile - zilele calendaristice, în  afara cazului în  care se prevede expres că sunt zile lucrătoare. Term enul 
exprim at în  zile începe să curgă de la începutul prim ei ore a  prim ei zile a  tem ienului şi se încheie la 
expirarea ultim ei ore a  ultim ei zile a  term enului; z iua  în  cursul căreia a  avut Ioc un  evenim ent sau s-a 
realizat un  act al autorităţii contractante nu  este luată  în  calculul tennenulu i. D acă u ltim a zi a  unui term en 
exprim at altfel decât în  ore este o zi de sărbătoai'e legală, o dum inică sau o sâm bătă, term enul se încheie la 
expirarea ultim ei ore a  următoai'ei zile lucrătoare.

3. Interpretare
3.1.în  prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la form a singular vor include form a 
de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este penn is  de context.
3 .2 .T ennenul “z i”sau “zile” sau orice referire la zile reprezin tă zile calendaristice dacă n u  se specifică în  
m od  diferit.

4. O biectu l şi preţu l contractului
4.1.Furnizorul se obligă să furnizeze produsele pentru  LO T 2 -  D oua autoturism e pentru dotarea parcului 
auto al M unicipiului D eva prin  Program ul de stim ulare a Înnoirii Paiuului auto national 2020-2024, 
conform  caietului de sarcini, in  perioada convenita  si in  conform itate cu obligaţiile asum ate p rin  prezentul 
contract.
4 .2 .A chizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru  îndeplinirea contractului.
4.3 .V aloarea C ontractului este de 159.799,95 lei fara T .V .A .. fiind com pus din preţul pentru  fiecare 
produs în  cuantum  de 79.899,97 lei x 2 bucăţi ~  159.799,95 lei (fară T .V .A.), respectiv  190.161,94 cu 
T .V .A . D in care 15.000 lei cu TV A  inclus reprezin tă contravaloarea a  2 ecotichete acordate de Fondului de 
M ediu  p rin  Program ul de Stim ulare a  înnoirii Parcului A uto  N aţional 2020-2024.

5. D urata contractului
5.1.C ontractul intră în  vigoare la  data sem nării acestu ia de către am bele părţi si inregistrarea acestuia la 
autoritatea contractanta.
5 .2 .Fum izorul are obligaţia de a liv ra produsul la sediul autorităţii contractante în  term en de m axim  3 luni 
de la  data intrării în  vigoare a contractului.

6. D ocum entele contractului
6.1.D ocum entele contractului sunt ( cel p u ţ in ):

a) caietul de sarcini
b) propunerea tehnica si propunerea financiara
c) garanţia  de buna  execuţie

7. O bligaţiile principale ale furnizorului
7.1 .Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în  perioada convenite şi în  conform itate cu obligaţiile 
asum ate p rin  prezentul contract.
7 .2 .Fum izorul se obligă să furnizeze produsele in  term enul prevăzut in  prezentul contract.
7 .3 .Fum izorul se obligă să despăgubească achizitorul îm potriva oricăror;
i) reclam aţii şi acţiuni in ju s tiţie , ce rezultă d in  încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, 
num e, m ărci înregistrate etc.), legate de echipam entele, m aterialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru 
sau în  legătură cu produsele achiziţionate, 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 achizitor.
7.4.Fumizorul are obligaţia de a efectua toate testele si probele tehnologice prevăzute de reglementările in 
vigoare, precum si de a instrui reprezentantul desemnat de achizitor in legătură cu utilizarea produsului.
7.5.Contractantul va emite factură pentru autovehiculul livrat. Fiecare factură va avea menţionate, datele de 
emitere şi de scadenţă ale facturii respective. Facturile vor fi trimise în original la adresa specificată de 
Autoritatea contractantă.
7.6.Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autorităţii contractante 
unde se poate semnala orice problemă/defecţiune care necesită mentenanţă preventivă sau corectivă sau 
solicită suport tehnic Contractantului în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura că orice 
situaţie semnalată este tratată cu promptitudine.

8. Obligaţiile principale ale achizitorului
8.1.Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în prezentul 
contract.
8.2.Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în temienul convenit.
8.3.Contractantul va emite factură pentru autovehiculul livrat. Fiecare factură va avea menţionate, datele de 
emitere şi de scadenţă ale facturii respective. Facturile vor fi trimise în original la adresa specificată de 
Autoritatea contractantă.
8.4.Procesul verbal de recepţie calitativă va însoţi factura şi reprezintă elementul necesar realizării plăţii, 
împreună cu celelalte documente justificative.
8.5.Plăţile în favoarea Contractantului se vor efectua în tennen de 30 zile de la data emiterii facturii fiscale 
în original şi a  tuturor documentelor justificative.

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
9.1.în cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract, 
atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 
0,1% /zi din valoarea bunurilor nefumizare, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
9.2.în cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile de plata în termenele stabilite in contract, atunci 
prestatorul este indreptatit de a solicita, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1%
/zi din plata neefectuată.
9.3.Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul părţii 
lezate de a cere rezilierea contractului de lucrări si de a pretinde plata de daune-interese cu titlu de clauză 
penală în cuantum egal cu valoarea obligaţiilor contractuale neexecutate.
9.4.Neexecutarea, din culpă, a obligaţiilor asumate de furnizor prin prezentul contract şi în termenele 
prevăzute în acest sens, atrage încetarea de drept a contractului, fară a pune în întârziere, fără somaţie şi 
fără intervenţia instanţelor judecătoreşti.
9.5.Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, in 30 de zile, printr-o notificare scrisă 
adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din um iă dă faliment, cu condiţia ca această 
denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. în acest caz, 
furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până 
la data denunţării unilaterale a contractului.
9.6. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunţa unilateral contractul in condiţiile art. 222 si art. 223 din 
Legea nr. 98/2016.

10. Garanţia de bună execuţie a contractului



10.1.Furnizorul se obligă să constituie garanţia de buna execuţie a contractului in cuantum de 10% din 
preţul contractului, fara TVA, respectiv 15.979,99 lei in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea si 
înregistrarea contractului Ia sediul achizitorului.
10.2.(1) Garanţia de buna execuţie a contractului se constituie in confonnitate cu prevederile art. 40 alin (1) 
din Hotararea nr. 395/2016 respectiv prin prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis 
în condiţiile legii, astfel:
a) scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit din România sau din alt stat;
b) asigurare de garanţii emisă:
-  fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat 
membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de 
Supraveghere Financiară, după caz;
-  fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către 
Autoritatea de Supraveghere Financiară, care devine anexa la contract, prevederile art. 36 alin. 3 şi alin. 5 
aplicându-se în mod corespunzător.
(2) In cazul în care prestatorul nu constituie garanţia in tennen de 5 zile lucratoare de la data semnării 
contractului, achizitorul va retine garanţia de participare, prestatorul pierzând astfel suma constituita.
10.3.Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce prestatorul a făcut dovada 
constituirii garanţiei de bună execuţie.
10.4.Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului 
creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate 
prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are 
obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
10.5.Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie confonn art. 42 alin.(l) din HG 395/2016, 
în termen de 14 de la data îndeplinirii de către prestator a obligaţiilor asumate prin contractul de achiziţie 
publica/contractul subsecvent respectiv, daca nu a ridicat pana la acea data pretenţii asupra ei.

11. Recepţie, inspecţii şi teste
11.1.Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a verifica 
confonnitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.
11.2.(1) Inspecţiile şi testările la care vor fi supuse produsele, cât şi condiţiile de trecere a recepţiei 
provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la prezentul contract.
(2) Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi 
pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.
11.3.1nspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la 
destinaţia finală a  produselor.
11.4.Procesul verbal de recepţie calitativă va însoţi factura şi reprezintă elementul necesar realizării plăţii, 
împreună cu celelalte documente justificative.
11.5.DreptuI achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat 
datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fară participarea unui 
reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.
11.6.Prevederile clauzelor 11.1-11.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau altor 
obligaţii prevăzute în contract.
11 .T.Receptia produselor se va face pe baza de proces-verbal de recepţie cantitativ-calitativa.
11 .S.Receptia calitativa a autoturismelor contractate se va realiza, la data livrării acestora, de către comisia 
de receptive a Autoritatii contractante, la locul indicat de livrare, in prezenta reprezentantului furnizorului, 
pe baza documentelor de insotire si a procesului verbal de recepţie, semnat de ambele parti.

12. Ambalare şi marcare



12.1.Furnizorul are obligaţia de a am bala produsele pentru  ca acestea să facă faţă, fară  lim itare, la 
m anipularea dură din tim pul transportului, tranzitu lu i şi expunerii Ia tem peraturi extrem e, la soare şi la 
precipitaţiile  care ar putea să apară în  tim pul transportului şi depozitării în aer liber, în  aşa fel încât să 
ajungă în  bună stare la destinaţia finală.
12.2.A m balarea, m arcarea şi docum entaţia din interiorul sau din afai*a pachetelor vor respecta strict 
cerinţele ce vo r fi special prevăzute în contract, inclusiv  cerinţele suplim entare.
12.3.Toate m aterialele de am balare a  produselor, p recum  şi toate  m aterialele necesare protecţiei coletelor 
(paleţi de lem n, foi de protecţie etc.) răm ân în  proprietatea achizitorului.

13. L ivrarea şi docum entele care însoţesc produsele
13.1.Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la  destinaţia finală indicată de achizitor, in tem ien  de 
m axim  6 luni de la  data intrării in vigoare a  contractului.
13.2.(1) L a expedierea produselor, furnizorul are obligaţia  de a com unica, în scris, atât achizitorului, cât şi, 
după caz, societăţii de asigui’ări datele de expediere, num ărul contractului, descrierea produselor, cantitatea, 
locul de încărcare şi locul de descărcare.
(2) Furnizorul v a  transm ite achizitorului docum entele care însoţesc produsele, asa cum  e m enţionat in 
caietul de sarcini.
13.3.Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au  fost livrate parţial sau  total se face după 
recepţie, p rin  sem narea de prim ire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe docum entele em ise de 
furnizor pentru  livrare.
13.4.L ivrarea produselor se consideră încheiată în  m om entul în  care sunt îndeplinite prevederile clauzelor 
de recepţie produselor.
13.5.C heltuielile efectuate cu transportul până  la  sediul autorităţii contractante vor fi suportate de către 
furnizor.
13.6.Locul de livrare; P rim ăria M unicipiului D eva, P iaţa  U nirii, nr. 4, jud . H unedoara. A ctivităţile priv ind 
livrarea şi preluarea se vor efectua în tim pul orelor de progam  ale A utorităţii Contractante: de luni până jo i, 
în tre orele 08.00-16.30, iar vineri între orele 08.00 -  14.00.

14.A sigurări
14.1.Furnizorul are obligaţia de a asigura com plet produsele furnizate prin  contract îm potriva pierderii sau 
deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în  funcţie de term enul com ercial de 
livrare convenit.

15. Servicii
15.1.Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta  şi serviciile accesorii 
furnizării produselor, fară  a  m odifica preţul contractului.
15.2.Furnizorul are obligaţia de a presta  serviciile, pentru  perioada de tim p convenită, cu condiţia ca aceste 
servicii să nu  elibereze furnizorul de nicio obligaţie de garanţie asum ată prin  contract.

16. Perioada de garanţie acordată produselor
16.1 .Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin  contract corespund propunerii tehnice 
si caietului de sarcini. De asem enea, furnizorul are obligaţia  de a  garanta că toate produsele furnizate prin 
contract nu vo r avea niciun defect ca  urm are a  proiectului, m aterialelor sau  m anoperei (cu  excepţia  cazului 
când pro iectu l şi/sau m aterialul este cem t în  m od expres de către achizitor) sau oricărei alte acţiuni sau 
om isiuni a  furnizorului şi că acestea vor funcţiona la param etrii solicitaţi, în  condiţii nonnale  de 
funcţionare.
16.2.(1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este de 48 luni.



(2) Perioada de garanţie începe din data semnării procesului-verbal de recepţie, încheiat între furnizor şi 
achizitor.
16.3.Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce 
apare în conformitate cu această garanţie.
16.4.La primirea unei astfel de notificări, ftimizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui 
produsul/piesa ce fac obiectul garanţiei, în perioada convenită, fară costuri suplimentare pentru achizitor. 
Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă 
de garanţie care decurge de la data înlocuirii produsului.
16.5.Dacă furnizorul, 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 furnizorului şi fară a aduce 
niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract.

17. Ajustarea preţului contractului
17.1.Preţul contractului este ferm.

18. Subcontractanţi
18.1.(1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului de achiziţie publică sau atunci 
când se introduc noi subcontractanţi, contractele 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.
(2)ContracteIe prezentate conform prevederilor alin .(l) trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor 
constitui în anexe la contractul de achiziţie publică.
(3)Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.
18.2.(1) Achizitorul poate efectua plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de către 
subcontractanţii propuşi în ofertă, daca aceştia îşi exprima Ia 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.
(2) Achizitorul efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora 
este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv autoritate contractantă, contractant şi 
subcontractant sau de autoritatea contractantă şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, 
contractantul blochează confmnarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant.
18.3.(1) Pe parcursul derulării contractului, executantul nu are dreptul de a introduce/inlocui un 
subcontractant fară acceptul autorităţii contractante,
(2) Introducerea/inlocuirea unui subcontractant nu trebuie să reprezinte o modificarea substanţiala a 

contractului.
(3)Atunci când se înlocuiesc sau se introduc noi subcontractanţi, aceştia au obligaţia de a transmite 
certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a 
resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în contractul care unnează să fie îndeplinit.
(4) Partea/părţile din Contract încredinţată/încredinţate unui Subcontractant de Contractant nu poate/pot fi 
încredinţate unor terţe părţi de către Subcontractant.

A

19. Întârzieri în îndeplinirea contractului
19.1.Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de fiimizare în perioada/perioadele înscrise în 
termenul de livrare.
19.2.Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă termenul de livrare sau de prestare a 
serviciilor, atunci acesta are obligaţia de a notifica achizitorul în timp util; modificarea datei/perioadelor de 
furnizare asumate prin contract se va face cu acordul părţilor, prin act adiţional.



19.3.în afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice 
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului.

20. Forţa majoră şi cazul fortuit
Forţa majoră şi cazul fortuit trebuie dovedite
20.1.Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
20.2.Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
20.3.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.
20.4.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.
20.5.Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei 
acesteia în maximum 10 zile de la încetare.
20.6.Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 3 luni, fiecare 
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fară ca vreuna din 
părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
20.7.Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi fost 
chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.
20.8.Dacă, potrivit legii, debitorul este exonerat de răspundere contractuală pentru un caz fortuit, el este, de 
asemenea, exonerat şi în caz de forţă majoră.

21. Soluţionarea litigiilor
2LLA chizitorul şi furnizorul 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.
2I.2.Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să rezolve în 
mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele 
competente de pe raza teritoriala a autorităţii contractante.

22. Limba care guvernează contractul
22.1.Limba care guvernează contractul este limba română.

23. Comunicări
23.1.(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.
23.2.Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia 
confinnării în scris a primirii comunicării.
23.3.Nicio modificare a datelor de contact prevăzute în prezentul Contract nu este opozabilă celeilalte Părţi, 
decât în cazul în care a fost notificată în prealabil.

24.Modif!cari ale contractului
24.1.Orice modificare va fi analizata din perspectiva incadrarii in prevederile art. 221 si art. 222 din Legea 
nr.98/2016.

25. Legea aplicabilă contractului



25.1 .C ontractul v a  fi interpretat confonn legilor din Rom ânia.

26. încetarea contractului
26 .1 .C ontractul încetează prin  executare, acordul de voinţă al părţilor, precum  si alte cauze prevăzute de 
prezentul contract.

27. D ispoziţii Finale
27 .1 .C om pletările si/sau m odificările aduse prezentului contract nu  sunt valabile si opozabile, decât daca 
rezulta  expres din  acte sem nate de am bele parti contractante.

Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în  2 (două) exem plare, câte unul pentru fiecare parte.
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