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CONTRACT 

privind delegarea de gestiune, prin achizitie publica, a  

  serviciilor de salubrizare si deszapezire pe raza Municipiului Sacele 

 

 

 

1. Părţile contractante 

 

În temeiul Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice - cu modificarile si completarile ulterioare, a 

Hotararii nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 

la atribuirea confractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile 

publice, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare 

a localităților - republicata și a Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice - 

republicata, precum și al HCL nr.  

părțile au convenit încheierea prezentului contract de delegare a gestiunii conform termenilor și 

condițiilor stipulate în cele ce urmează: 

  

Între:  

 

Autoritatea contractantă: Municipiul Sacele, cu sediul in str. Piaţa Libertăţii nr. 17, Săcele, jud. 

Brasov, cod poștal 505600, cod fiscal: 4317649, cont trezorerie ………………………………….., 

deschis la Trezoreria ………………………., reprezentată prin …………………………- Primar, în 

calitate de DELEGATAR, pe de o parte,  

si 

Operator Economic:...................................................................................., cu sediul în 

............................, str. ........................., nr. ..............., tel. ........................, înregistrată la Oficiul 

Registrului Comerţului cu nr. ................................., şi Cod unic de înregistrare ............................, având 

cont IBAN nr. ....................................................................... la banca ..........................................., 

reprezentată prin ..........................................................., în calitate de Delegat, pe de altă parte. 

 

2. Definiţii  

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.  

b. Delegatar şi Delegat - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

c. preţul contractului - preţul plătibil Delegatului de către Delegatar, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;  

e. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul parţilor, 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: razboaie, revoluţii, 

incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, 

embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. 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; 



f. zi - zilele calendaristice, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare. Termenul 

exprimat în zile începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la 

expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua în cursul căreia a avut loc un eveniment sau s-a 

realizat un act al autorităţii contractante nu este luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a unui termen 

exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o duminică sau o sâmbătă, termenul se încheie 

la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare. 

 

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. 

 

 

4. Obiectul contractului 

4.1 - Delegatul se obligă să presteze servicii de salubrizare si deszapezire pe raza Municipiului Sacele 

(conform ofertei tehnice și Caietui de sarcini ) 

4.2. – Activităţile serviciului de salubrizare, care fac obiectul contractarii, sunt cele din caietul de sarcini 

si constau in: 

(1) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare 

provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, 

fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi 

acumulatori; 

(2) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare 

şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora; 

(3) depozitarea deşeurilor municipale si a celorlalte tipuri de deseuri pentru toate categoriile de 

utilizatori, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, in depozite proprii sau pe baza de 

contract cu un depozitar autorizat 

(4) Salubrizarea stradală 

Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea curățeniei căilor publice (inclusiv răzuirea 

rigolelor și igienizarea punctelor de pre-colectare a deșeurilor menajere).  

(5) Deszăpezire  

Curăţarea şi transportul zăpezii /gheții de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora 

pe timp de polei sau de îngheţ (deszăpezire și combaterea poleiului). 

 

4.2 - Prestarea serviciilor care fac obiectul prezentului contract se realizeaza pe domeniul public al 

Municipiului Sacele, conform operațiunilor cuprinse în oferta tehnică și Caietul de sarcini; 

 

5. Preţul contractului 

5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Delegatului de către Delegatar, este           

de ............ lei fără TVA, la care se adauga TVA în cota legală conform Anexa.....la prezentul contract, 

parte integrantă a acestuia. 

5.2. – Preturile  unitare ale serviciilor prestate (tarifele) , care fac obiectul prezentului contract, sunt  din 

propunerea financiară,  care face parte integrantă din prezentul contract, iar categoriile de servicii aferente 

acestor tarife se regăsesc în Anexa … la  prezentul contract. 

                                           

6. Durata contractului 

6.1. - Durata prezentului contract este de 4(patru) ani de la semnarea lui de către ambele părți și 

înregistrarea la Delegatar. 



6.2. Perioada de mobilizare - reprezintă perioada de timp care începe de la data semnării contractului 

și are o durată totală de 90 zile. Perioada de mobilizare de 90 de zile cuprinde - primele 30 de zile în 

care ofertantul va prezenta toate utilajele si tot personalul evidențiat in ofertă, perioadă după care va 

asigura functionarea serviciului conform caietul de sarcini, obținerea licenței, autorizațiilor, avizelor 

necesare, daca este cazul. 

6.3.  În perioada de mobilizare, care nu poate fi mai lungă de 90 de zile de la data emiterii ordinului 

administrativ de incepere al contractului, delegatul va prezenta dovezile care confirmă: 

a) încheierea tuturor polițelor de asigurare necesare contractului; 

b) licența eliberată de Autoritatea de Reglementare prin care delegatului i se acordă permisiunea 

furnizării/prestării Serviciului în aria de operare; 

c) obținerea celorlalte Autorizații necesare conform Legii pentru începerea prestării Serviciului; 

d) orice alte obligații angajate în oferta pentru Perioada de Mobilizare. 

6.4. Doar după prezentarea tuturor acestor dovezi de către Operatorul - Delegat, părțile pot încheia 

Procesul-Verbal de constatare a indeplinirii conditiilor minime impuse pentru desfasurarea 

activitatii în vederea prestării Serviciului. 

6.5. Pe durata perioadei de mobilizare, părțile își vor asuma toate obligațiile necesare și vor depune 

toate diligențele pentru ca prestarea Serviciului să poată începe, conform celor prevăzute în 

Caietul de sarcini al serviciului. 

 

7. Executarea contractului  

7.1 Executarea contractului începe la data  emiterii ordinului de incepere, dat de Delegatar. 

7.2 Executantul  va  tine  în  permanență  legatura   cu  reprezentantul/comisia   desemnat/ă  de primar ca  

fiind  responsabil cu  aceast serviciu. 

 

 

8 . Documentele contractului 

a. propunerea tehnică 

b. propunerea financiară 

c.  caietul de sarcini, impreuna cu anexele sale. 

d.  garantia de buna executie 

e. Procesul verbal de predare-primire a bunurilor serviciului 

 

9. Obligaţiile Delegatului  

9.1. Delegatul se obligă să presteze servicii de salubrizare si deszapezire pe raza Municipiului 

Sacele, în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract 

conform  caietului de sarcini, propunerilor tehnice și financiare, anexă la prezentul contract. 

9.2.  Delegatul va avea următoarele obligaţii: 

a. respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, 

protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului,  

b. exploatarea, întreţinerea şi reparaţia echipamentelor şi utilajelor cu personal autorizat 

funcţie de complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă; 

c. respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin Regulamentul de organizare 

şi funcţionare a serviciului public de salubrizare  a Municipiului Sacele; 

d. furnizarea autorităţilor administraţiei publice locale, a informaţiilor solicitate şi accesul  la 

documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în  condiţiile 

legii; 

e. respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare; 

f. aplicarea de metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de 

operare; 

g. realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă   a  



acestora; 

h. evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor; 

i. ţinerea unei evidenţe a gestiunii deşeurilor şi raportarea situaţiei periodic, autorităţilor 

competente, conform reglementărilor în vigoare; 

j. personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contract  

k. o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor 

în condiţiile stabilite prin contract  

l. evidenta contractelor de prestari de servicii si a gospodariilor care nu au incheiat contracte 

m. asigurarea îndeplinirii indicatorilor de performanta. 

n. Respectarea tuturor obligațiilor ce revin din propunerea tehnica, financiara, caietul de 

sarcini cu anexele acestuia. 

o. Plata redevenței conform celor stipulate in Caietul de Sarcini si oferta transmisa. 

9. 3. Delegatul are obligația să presteze serviciile ce fac obiectul prezentului contract cu profesionalism, 

la standardele şi/sau performanţele asumate şi în conformitate cu  prevederile legale și oferta tehnică 

depusă. 

9.4. Delegatul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, 

instalațiile, echipamentele și orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă cerute de și 

pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate 

deduce în mod rezonabil din acestea.   

9.5. Delegatul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor la termenul convenit. Totodată, este 

răspunzator atât de siguranța tuturor documentelor și operațiunilor, metodelor și aparaturii de prestare 

utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului. 

9.6. Delegatul se obligă să poarte răspunderea de calitatea îndeplinirii serviciilor din contract. 

9.7. Delegatul se obligă să păstreze, atât el cât și angajații, colaboratorii, și alți prepuși ai săi, 

confidențialitatea asupra informațiilor primite de la Delegatar și asupra rezultatelor obținute în executarea 

prezentului contract, sub sancțiunea plății de daune interese până la acoperirea integrală a prejudiciului 

produs și după încetarea contractului.  

9.8. Delegatul are obligația să  efectueze serviciile la data și în condițiile solicitate de Delegatar, în caz 

contrar acesta din urmă are dreptul de a percepe penalități de întârziere. 

9.9. Delegatul garantează și se obligă ca, pe toata perioada de derulare a Contractului, să depună toate 

diligențele pentru a menține stabilitatea personalului alocat realizării obiectului Contractului. 

9.10. Delegatul se obligă să despăgubească Delegatarul împotriva oricăror: 

i) reclamații și acțiuni in justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 

(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, folosite pentru sau în 

legătură cu serviciile prestate, și 

ii) daune - interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente; 

9.11. În conformitate cu prevederile art. 319, alin.(16) din Legea nr. 227/2015 republicată privind Codul 

fiscal, Delegatul are obligaţia de a emite factură către Delegatar, cel mai târziu până în cea de-a 15 zi 

a lunii următoare celei în care prestarea serviciilor s-au efectuat. 

9.12.  În cazul în care, în urma controalelor efectuate de către organele abilitate, potrivit legii, se 

constată că Delegatul a încasat sume necuvenite de la persoana juridică achizitoare, Delegatul are 

obligaţia să le restituie în termen de 10 zile de la notificarea Delegatarului, inclusiv penalitatile, 

daunele – interese, majorările, dobânzile aferente, etc. 

9.13. Delegatul garantează Delegatarului asupra serviciilor dezvoltate că nu conțin erori și că nu vor 

funcționa cu întreruperi. 

9.14. Delegatarul se obligă să plătească preţul convenit din prezentul contract pentru serviciile prestate. 

9.15. Obligațiile Delegatului vor fi completate cu toate cerintele prevăzute în  Caietul de sarcini, anexa 

la prezentul contract. 

 

10. Obligaţiile  Delegatarului  

10.1.  Delegatarul se obligă să plătească preţul convenit prin oferta în prezentul contract pentru serviciile 

prestate - servicii de salubrizare si deszapezire.  



10.2.  Delegatarul se obliga sa recepţioneze serviciile prestate in termenele convenite prin caietul de 

sarcini. Calitatea şi cantitatea prestaţiei se analizează în comisie Delegat-beneficiar de delegaţii 

împuterniciţi ai acestora şi se va consemna în procesul verbal de confirmare a prestării serviciilor. Dacă se 

constată, de Delegatar, cu ocazia recepţiilor, efectuarea superficială a unor servicii de către Delegat, ele se 

vor reface pe cheltuiala Delegatului, pe loc, sau în cel mai scurt timp posibil.  

10.3. Delegatarul se obliga sa plateasca pretul catre Delegat in termen de 30 zile primirea și înregistrarea 

facturii de către Delegatar, factură însoțită de anexa serviciilor prestate și confirmate de reprezentatul 

Delegatarului. 

 

11. Garanția de buna execuție  

11. 1.  Cuantumul garanției de buna execuție este de 10 % din valoarea contractului fără TVA, respectiv 

…………... Garanția de buna execuție se constituie prin rețineri succesive din  valoarea facturilor 

prezentate la plată. In acest caz Delegatul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității 

contractante, la Trezoreria Statului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării  contractului de 

achizitie publică, conform art. 39 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016. Suma inițială care se depune de către 

contractant in contul astfel deschis este de 1 % din prețul contractului. Pe parcursul îndeplinirii 

contractului, autoritatea contractanta urmează sa alimenteze acest cont prin rețineri succesive din sumele 

datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilita drept garanție de buna execuție. 

Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plăți atât 

de către contractant, cu avizul scris al autorității contractante care se prezintă unității Trezoreriei Statului, 

cât și de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a autorității contractante în favoarea căreia este 

constituită garanția de bună execuție, în situația prevăzută la art. 40 din H.G.395/2016. Contul astfel 

deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului.  

11.2. Delegatarul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de buna execuție, in limita 

prejudiciului creat, daca Delegatul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract. 

Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de buna execuție beneficiarul are obligația de a 

notifica acest lucru Delegatului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.  

11.3. Delegatarul are obligația de a elibera/restitui garanția de buna execuție în cel mult 14 zile de la 

data plății facturii finale, dacă nu a ridicat pana la acea data pretenții asupra ei.  

 

12. Recepție și verificări 

 

12.1.  Delegatarul prin reprezentant/comisia  are dreptul de a verifica conformitatea situației de fapt cu 

specificațiile prevăzute în oferta tehnica si financiara. 

12.2.  Calitatea si cantitatea prestației se analizează in comisie Delegat beneficiar de către delegații 

împuterniciți ai acestora și se va consemna în procesul verbal de confirmare. 

12.3.  Dacă situația de fapt nu corespunde specificațiilor tehnice, fiind neconformă, Delegatarul sau 

reprezentantul său are dreptul să solicite, iar Delegatul are obligația, fără a modifica prețul, de a  schimba 

situația de fapt, conform specificațiilor tehnice, în termen de 48 de ore  de la comunicarea situației 

necorespunzătoare.   

12.4.  Efectuarea unor astfel de verificări nu îl vor absolvi pe Delegat de obligațiile prevăzute în 

contractul de servicii. 

 

13. Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor 

 

13.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Delegatul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile 

asumate prin contract, Delegatarul are dreptul de a rezilia unilateral contractul, fără intervenţia 

instanţelor de judecată și de a solicita daune interese, pentru prejudiciul cauzat. 



13.2. În cazul în care Delegatarul nu onorează facturile în termenul perioadei convenite la clauza 10.3, 

atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă de 0,1%/zi întârziere 

din plata neefectuată, începând cu ziua a 45 -a de la data înregistrării facturilor. 

13.3. În cazul în care Delegatul nu își îndeplinește obligatiile ce decurg din prezentul contract, atunci 

Delegatarul are dreptul de a aplica penalităti de întârziere în cuantum de 0,1% pentru fiecare zi de 

întârziere. 

13.4. Delegatarul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată 

Delegatului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare 

să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor.  În acest caz, 

Delegatul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din  contract 

îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului 

 

14.  Clauze privind confidenţialitatea 

 

14.1. (1) Părţile se angajează în mod expres să păstreze confidenţialitatea asupra prevederilor 

prezentului contract pe toată durata contractului și după încetarea contractului, asupra tuturor 

datelor/informaţiilor/documentelor care le sunt încredinţate şi/sau asupra tuturor detaliilor referitoare 

la activitatea celeilalte părţi, indiferent de modul în care le-au fost aduse la cunoştinţă şi/sau le-au 

fost transmise de către cealaltă parte, inclusiv în cursul discuţiilor/întâlnirilor necesare pentru 

încheierea/îndeplinirea prezentului contract. 

14.2. (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), Delegatarul are dreptul de a face publice 

datele/informațiile/documentele realizate de către Delegat în urma finalizării prezentului contract 

prin  aplicarea prevederilor legale referitoare la liberul acces la informaţiile de interes public și/sau 

privind soluționarea petițiilor, ori prin intermediul mijloacelor de informare în masă, în măsura în 

care o atare acțiune este necesară realizării activității Delegatarului, dar numai cu condiția păstrării 

confidențialității asupra datelor de identificare a Delegatului.   

14.3.  – Nu se consideră încălcare a clauzei de confidenţialitate prevăzută la art. 14.1 dezvăluirea 

datelor/informaţiilor/documentelor, în cazurile în care acestea: 

a) erau cunoscute de către o parte înainte de a fi primite de la cealaltă parte sau erau de circulaţie publică 

la data dezvăluirii lor;  

b) au fost dezvăluite de către o parte după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi  în acest sens; 

c) au fost dezvăluite de către Delegat  terţelor persoane, cum ar fi angajații/colaboratorii acestuia, a căror 

implicare este necesară în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate prin prezentul contract.  

d) au fost dezvăluite ca urmare a unei obligaţii legale care trebuia îndeplinită. Prevederile art. 14.1 alin. 

(2) rămân aplicabile.  

 

15. Începere, finalizare, recepția serviciilor 

15.1. Delegatul are obligația de a începe prestarea serviciilor de la emiterii ordinului  de începre 

conform art. 7.1 . 

15.2.  Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevazută a fi 

terminată într-o perioadă, trebuie finalizate în termenul convenit de părți, termen care se calculează 

de la data începerii prestării serviciilor. 

15.3. Delegatarul are dreptul de a verifica oricând modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 

conformitatea lor în raport cu documentele contractului. 

15.4.  Delegatarul și Delegatul au obligația reciprocă de a notifica, în scris, unul celuilalt identitatea 

reprezentanților săi împuterniciți pentru acest scop. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu 

prevederile din prezentul contract. 

15.5.  Recepția serviciilor va fi realizată de către părți în momentul finalizării prestării serviciilor, 

ocazie cu care se va încheia un proces verbal de confirmare. În cazul în care sunt făcute obiecțiuni pe 

procesul - verbal de confirmare, serviciile în cauză vor fi remediate în conformitate cu cele agreate 

de către părți în scris, într-un termen de cel mult de 24 ore. 



15.6. Procesul verbal de confirmare este documentul care atestă recepționarea de către Delegatar a 

serviciilor realizate de către Delegat și confirmă îndeplinirea cerințelor impuse serviciilor 

corespunzătore contractului.  

 

16. Incetarea contractului 

16.1.  Prezentul contract poate înceta în următoarele condiţii: 

a) de drept, la expirarea duratei acestuia; 

b) prin acordul de voinţă al părţilor, prin semnarea unui act adițional aprobat de catre Consiliul 

Local al municipiului Sacele 

c) Delegatarul are dreptul de a denunța  unilateral  contractul, oricând pe perioada derulării acestuia, 

cu o notificare prealabilă de 15 zile, fără nicio compensatie. În acest caz, Delegatul are dreptul de a 

pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denuntării 

unilaterale a contractului. 

 

17. Amendamente  

17.1.  Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului, prin act adiţional aprobat de catre Consiliul Local al municipiului Sacele. 

 

 

18 Soluţionarea litigiilor 

18.1.  Delegatarul şi Delegatul vor face 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 legatură cu îndeplinirea 

contractului. 

18.2.  Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Delegatarul şi Delegatul nu reuşesc să rezolve 

în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către 

instanţele judecatoreşti din România 

 

19. Comunicări 

19.1.  Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă 

în scris. 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, telegramă, telex, fax sau   e-mail, cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

 

20. Forţa majoră 

20.1.  Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

20.2.   Forţa majoră exonerează parţile 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 fără a prejudicia 

drepturile ce li se cuveneau parţilor 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. 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. 

 

21. Limba care guvernează contractul 

21.1 Limba care guvernează contractul  este limba română. 

 

 



22. Legea aplicabilă contractului 

22.1 Prezentul contract este guvernat de legea română. Competența pentru soluționarea oricărui litigiu 

izvorât din acest contract revine instanței române. 

 

Părţile au convenit să încheie azi ............................ prezentul contract, în patru exemplare. 

 

 

 

 

 

 

       DELEGATAR,             DELEGAT, 

   ............... 

   Municipiul Sacele 

................................... 


