
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA PODOLENI  

CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂREA 

nr. 18 din 28 februarie 2020 
privind aprobarea contractului de Achiziționare dotări în cadrul proiectului  

,,Construire Grădiniță cu patru grupe, comuna Podoleni, județul Neamț” 

Având în vedere prevederile: 

- Legii Nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016, aprobate prin H.G.  Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 20 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 129 alin.(2) lit.„b” şi „d” şi alin.(7) lit.„a” din O.U.G.  Nr. 

57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; 

Văzând Referatul de aprobare elaborat de Primarul comunei Podoleni, 

Raportul întocmit de compartimentul de resort şi Avizele comisiilor de specialitate; 

În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin.(3) lit.„e” şi art. 196 alin.(1) 

lit.„a” din O.U.G. Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; 

 Consiliul local al comunei Podoleni, judeţul Neamţ, adoptă 

prezenta hotărâre. 

ART.1.  

Se aprobă Contractul privind Achiziționare dotări în cadrul 

proiectului ,,CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PATRU GRUPE, 

COMUNA PODOLENI, JUDEȚUL NEAMȚ”, conform anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.2.  

Primarul comunei asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 



ART.3.  

Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei 

hotărâri autorităţilor, instituţiilor publice şi persoanelor interesate. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează: 

Dumitru-Daniel Mihai SECRETAR GENERAL, 

 Anca-Lenuţa Iovu 

 

 

ANEXĂ la Hotărârea Consiliului local al comunei Podoleni nr. 18 din 28 februarie 2020 

 

Contract de furnizare  

nr. _______ data __.__.2020 

  

1. Preambul 

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice și ale Hotărârii de Guvern nr. 395/2016 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 

publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de furnizare 

între: 

Părţile 

COMUNA PODOLENI cu sediul în str. Speranței,  nr. 3, comuna Podoleni, județul Neamț, cod 

poştal 617335, telefon nr. 0233/299.458, fax nr. 0233/299.380, CUI 2612987, cont nr. 

RO41TREZ4915006XXX008551, deschis la Trezoreria Municipiului Piatra Neamț, reprezentată 

prin Primar – Croitoriu Cristian, în calitate de achizitor, pe de o parte   

şi 

S.C. IACOB MOB S.R.L., cu sediul în str. Mărăței, nr. 79, bl. F10, sc. B, et. 1, ap. 19, 

Municipiul Piatra Neamț, județul Neamț, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. 

J27/756/2006, cod fiscal 18803088, reprezentată prin administrator - Iabob Ioan, în calitate de 

furnizor, 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. 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 

la prezentul contract, pe care Furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze Achizitorului; 

e. servicii - servicii aferente livrării produsului, respectiv activităţi legate de furnizarea 

produsului, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în 



perioada de garanţie, şi orice alte asemenea obligaţii care revin Furnizorului conform garanţiei 

comerciale a produsului şi a prezentului contract; 

f. origine - locul unde produsul au fost realizate, fabricate. Produsul 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 produsului şi serviciilor poate fi 

distinctă de naţionalitatea Furnizorului; 

g. destinaţie finală - locul unde Furnizorul are obligaţia de a furniza produsul; 

h. 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, greve, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, 

restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, grevă enumerarea nefiind exhaustivă ci 

enunciativă. Nu este considerat forță 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; 

i. 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. 

4. Obiectul contractului 

4.1 Denumirea contractului: «Achiziționare dotări în cadrul proiectului  „Construire grădiniță 

cu patru grupe, comuna Podoleni, județul Neamț (continuare lucrări de construire)». 

4.2 Furnizorul se obligă să asigure furnizarea, transportul și să montarea mobilierului care 

cuprinde module separate utilizate pentru amenajarea sălilor de grupă,  în perioada convenită și 

în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract, conform caietului de sarcini, 

astfel:  
 

Nr. 

crt. 
Denumire produs 

Număr 

de bucăți 

solicitat 

1. 

Dulap cu 5 uși   
Caracteristici tehnice: 
Dulap - vestiar, cu 5 compartimente, prevăzute cu uși, având 5 culori diferite (roșu, galben, 

verde, albastru, portocaliu). Structura din PAL melaminat de înaltă calitate de 18mm, cant ABS 

de 2,00 mm. 
În partea superioară și inferioară dulapul va fi prevăzut cu câte un raft cu 5 nișe separate. 
Dimensiuni: 1550х550х1560mm. 
Termen de garanție: 24 luni. 

9 

2. 

Masa dreptunghiulară pentru grădiniță 
Caracteristici tehnice:  
Masă reglabilă de formă dreptunghiulară, cu cadru metalic din profile rotunde cu diametrul de 

25mm, acoperit cu polimeri sub forma de pulbere, pentru protecție. Picioarele metalice să 

permită adaptarea înălțimii mesei pe 3 niveluri: 460/520/580 mm, în funcție de categoria de 

vârsta a copiilor. Vârful picioarelor îmbrăcat în capace de plastic, pentru a proteja pardoseala. 
Blat realizat din PAL melaminat de înaltă calitate, de 18mm, cu cant ABS de 2,00mm, culoare 

45 

https://www.eurodidactica.ro/mobilier-gradinita-1/mese-gradinite/masa-dreptunghiulara-pentru-gradinita-1


– galben/crem. 
Colturile sunt rotunjite, pentru siguranța copiilor. 
Dimensiuni: 1200x500x460/520/580mm 
Termen de garanție: 24 luni. 

3. 

Scaun roșu 
Caracteristici tehnice: 
Scaun pentru copii, cu dimensiunile 310x355mm și înălțimea totală 647 mm. Înălțimea 

șezutului de 340 mm. 
Realizat din placaj multistrat, acoperit cu vopsea non-toxică. Structura este fiabilă și rezistentă, 

acoperită cu lac de protecție, pe baza de apă, non-toxic, cu spătarul și șezutul vopsite în roșu. 

Pentru rigidizarea structurii, picioarele scaunului unite, în partea mediană, 2 câte 2, cu câte o 

bară transversală (frontal și în spate). 
Dimensiuni: H=647mm 
Termen de garanție: 24 luni. 

30 

4. 

Scaun galben 
Caracteristici tehnice:  
Scaun pentru copii, cu dimensiunile 310x355mm și înălțimea totală 647 mm. Înălțimea 

șezutului de 340 mm. 
Realizat din placaj multistrat, acoperit cu vopsea non-toxică. Structura este fiabilă și rezistentă, 

acoperită cu lac de protecție, pe baza de apă, non-toxic, cu spătarul și șezutul vopsite în galben. 

Pentru rigidizarea structurii, picioarele scaunului unite, în partea mediană, 2 câte 2, cu câte o 

bară transversală (frontal și în spate). 
Dimensiuni: H=647mm 
Termen de garanție: 24 luni. 

30 

5. 

Scaun albastru 
Caracteristici tehnice: 
Scaun pentru copii, cu dimensiunile 310x355mm și înălțimea totală 647 mm. Înălțimea 

șezutului de 340 mm. 
Realizat din placaj multistrat, acoperit cu vopsea non-toxică. Structura este fiabilă și rezistentă, 

acoperită cu lac de protecție, pe baza de apă, non-toxic, cu spătarul și șezutul vopsite în 

albastru. Pentru rigidizarea structurii, picioarele scaunului unite, în partea mediană, 2 câte 2, cu 

câte o bară transversală (frontal și în spate). 
Dimensiuni: H=647mm 
Termen de garanție: 24 luni. 

30 

6. 

Catedra cu sertare și dulap 
Caracteristici tehnice:  
Structură din PAL melaminat de înaltă calitate de 18mm, cant ABS de 2,00mm. Culoare „fag”. 
Dimensiune: 1500x600x750mm.   
Termen de garanție: 24 luni. 

3 

7. 

Scaun profesor  
Caracteristici tehnice: 
Structură realizată din cadru din oțel de 20x20x1,2mm, vopsit în câmp electrostatic, negru. 
Atât șezutul, cât și spătarul scaunului capitonate cu burete; scaunul tapițat cu piele ecologică de 

culoare  cafenie. 
Dimensiuni: 410х400х460mm 
Termen de garanție: 24 luni. 

10 

8. 

Dulap bibliotecă cu 4 uși (2 din sticlă)  
Caracteristici tehnice: 
Structură din PAL melaminat de înaltă calitate de 18mm, cant ABS de 2,00mm. Culoare „fag”. 
Dimensiuni: 802x403x1816mm. 

3 

https://www.eurodidactica.ro/mobilier-gradinita-1/scaune-gradinite/scaun-fantezie-rosu-h647mm
https://www.eurodidactica.ro/mobilier-gradinita-1/scaune-gradinite/scaun-fantezie-galben-h647mm
https://www.eurodidactica.ro/mobilier-gradinita-1/scaune-gradinite/scaun-fantezie-albastru-h647mm
https://www.eurodidactica.ro/mobilier-scolar/cancelarii/catedre-si-mese-t/catedra-cu-sertare-si-dulap-1500x600x75
https://www.eurodidactica.ro/mobilier-scolar/cancelarii/scaune-cancelarii/scaun-profesor-0221
https://www.eurodidactica.ro/mobilier-scolar/cancelarii/dulapuri/dulap-biblioteca-cu-4-usi-2-din-sticla


Termen de garanție: 24 luni. 

9. 

Masa modulară pentru cancelarie 
Caracteristici tehnice: 
Masă modulară alcătuită din 8 piese detașabile: 4 mese si 4 colțare. Structură din PAL 

melaminat de înaltă calitate de 18mm, cant ABS de 2,00mm. 
Dimensiuni: 3600x1200x750mm 
Termen de garanție: 24 luni 

1 

10. 

Banca vestiar  
Caracteristici tehnice: 
Realizată din PAL melaminat de înaltă calitate de 18mm, cant ABS de 12,00mm. 
Dimensiuni: 1200x300x300mm. 
Termen de garanție: 24 luni. 

3 

 

5. Preţul contractului 
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul produselor livrate, plătibil 

Furnizorului de către Achizitor, este de 27.205,88 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în 

valoare de 5.166,12 lei. 

5.2 Plata produselor aferente contractului se va efectua prin ordin de plată, după recepţia 

produselor, în baza facturii fiscale emise de furnizor și acceptate de achizitor, precum și în baza 

procesului verbal de recepţie calitativă și cantitativă, fără observații, după transferarea sumelor 

aferente contractului în contul Comunei Podoleni de către M.L.P.D.A. (Ministerul Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării și Administrației). 

5.3 Achizitorul se obligă să plătească Furnizorului produsul furnizat, pe baza facturii acceptate 

de achizitor, în contul furnizorului deschis la  trezorerie, în termen de 30 până la 45 de zile după 

transferarea sumelor aferente contractului în contul Comunei Podoleni de către M.L.P.D.A. 

(Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației). 

5.4  Achizitorul NU va acorda avans Furnizorului. 

6. Durata contractului 

6.1 Durata prezentului contract este formată din termenul de livrare (15 zile), garanția acordată 

produselor (24 luni), decontarea sumelor alocate de către MLPDA,  plata cât și garanția acordată 

mobilierului, începând de data semnării lui şi până la data îndeplinirii obligaţiilor contractuale 

reciproce. 

7. Executarea contractului 

7.1 Executarea contractului începe odată cu semnarea acestuia de către ambele părţi. 

8. Documentele contractului 

8.1 Documentele contractului: 

a) Caietul de sarcini; 

b) Oferta; 

c) Acte adiționale, dacă este cazul.  

9. Obligaţiile Furnizorului 

9.1 Furnizorul se obligă să furnizeze produsul la standardele şi/sau performanţele prezentate în 

propunerea sa.  

9.2 Furnizorul se obligă să livreze produsul în termen de maxim 15 de zile de la data emiterii 

Ordinului de livrare de către beneficiar, în urma semnării contractului de furnizare. De asemenea, 

Furnizorul se obligă să emită factura aferentă produsului cel târziu în data în care are loc 

livrarea/recepţia.  

9.3 Furnizorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror: 

https://www.eurodidactica.ro/mobilier-gradinita-1/dulapuri-gradinite/banca-vestiar-pentru-copii-1200x300x300


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 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 ofertei înaintate de Furnizor în conformitate cu 

cerinţele Achizitorului. 

10. Obligaţiile Achizitorului 

10.1 Achizitorul se obligă să recepţioneze produsul în termenul convenit. 

10.2 Achizitorul se obligă să plătească Furnizorului produsul furnizat, în maxim 45 de zile de la 

emiterea facturilor de către Furnizor. 

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
11.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, Furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile 

asumate prin contract, atunci Achizitorul are dreptul de a percepe ca daune-interese, o sumă 

echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1%/zi  din prețul produsului nelivrat la termen, calculată 

prin aplicarea procentului dobânzii legale penalizatoare la valoarea obligaţiei neonorate, până la 

îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 

11.2 În cazul în care Achizitorul nu onorează facturile în termenul prevăzut la pct. 5.3, după 

transferarea sumelor aferente contractului în contul Comunei Podoleni de către M.L.P.D.A. 

(Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației), atunci acesta are obligaţia de a 

plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1%/zi din plata neefectuată, 

calculată prin aplicarea procentului dobânzii legale penalizatoare la valoarea neachitată, până la 

îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.  

11.3 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în  

în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat 

şi de a pretinde plata de daune-interese. 

11.4 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată 

Furnizorului, 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, Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din  

contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

12. Garanţia de bună execuţie a contractului 

12.1  Nu este cazul  conf. art. 39 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016. 

13. Recepţie, inspecţii şi teste 

13.1 Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a 

verifica conformitatea lor propunerea tehnică și caietul de sarcini. 

13.2 Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei finale (calitative) se vor face la destinaţia finală a 

produselor, respectiv şi va consta în: 

a) recepţia cantitativă presupune identificarea fizică a produselor dacă sunt identice cu cele 

specificate în caietul de sarcini; 

b) recepţia calitativă presupune verificarea funcţionării echipamentelor în parametrii indicaţi de 

documentaţia aferentă şi se va face pe loc la momentul efectuării recepţiei, la sediul 

Achizitorului, de către reprezentanţii celor două părți, conform prevederilor din Ofertă; 

c) recepţia cantitativă şi calitativă se va finaliza cu încheierea procesului-verbal de recepţie. 

13.3 Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor din caietul 

de sarcini, respectiv oferta, Achizitorul are dreptul să îl respingă, iar Furnizorul are obligaţia, fără 

a modifica preţul contractului:   



a) de a înlocui produsul refuzat, numai în cazul în care nu există soluţie tehnică de reparaţie (de 

aducere la conformitate); sau 

b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsul să corespundă specificaţiilor lor 

tehnice. 

13.4 Dreptul Achizitorului de a inspecta, testa şi dacă este necesar de a respinge, nu va fi limitat 

sau amânat datorită faptului că produsul au fost inspectate şi testate de Furnizor, cu sau fără 

participarea unui reprezentant al Achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală. 

13.5 Prevederile clauzelor 13.1 – 13.4 nu îl vor absolvi pe Furnizor de obligaţia asumării 

garanţiilor sau de alte obligaţii prevăzute în contract. 

13.6 Afectarea integrităţii echipamentelor sau subansamblelor din vina Achizitorului, prin 

deformări mecanice, distrugere parţială, inundare, ardere, strivire, duce la pierderea garanţiei 

acordate. 

14.  Livrarea şi documentele care însoţesc produsul 

14.1 Data limită de furnizare și instalare a mobilierului: ordinul de livrare se va emite de către 

beneficiar în urma semnării contractului de furnizare. 

Ofertantul va avea obligația de a livra produsul în termen de 15 de zile, de la data primirii 

ordinului de livrare. 

14.2 Furnizorul are obligaţia de a livra produsele finalizarea lucrărilor de construire la Grădinița 

cu patru grupe din str. Alexandru Podoleanu, nr. 19 din  comuna Podoleni, județul Neamț, 

respectând  termenul  de livrare convenit. 

14.3 La expedierea produsului, Furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atât 

Achizitorului, cât şi, după caz, societăţii de asigurări, datele de expediere, numărul contractului, 

descrierea produsului, cantitatea, locul de încărcare şi locul de descărcare. 

14.4 Furnizorul va transmite Achizitorului următoarele documente care însoţesc produsul: 

a) factura; 

b) declarație de conformitate și de calitate; 

c) certificat de garanție. 

14.5 Certificarea de către Achizitor a faptului ca produsul au fost livrat parţial sau total se face 

după recepţie, prin semnarea de către comisia de recepţie a următoarelor documente: 

a) proces verbal de predare-primire, 

b) proces verbal de punere în funcțiune (dacă este cazul) 

c) proces-verbal de recepţie. 

14.6 Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile 

clauzelor privind recepţia produselor.  

15. Asigurări 
15.1 Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsul furnizat prin contract împotriva 

pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în funcţie de 

termenul de livrare convenit. 

16. Servicii  
16.1 Pe lângă furnizarea efectivă a produsului, Furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile 

accesorii furnizării acestuia, respectiv: 

a) montarea și instalarea mobilierului, după caz, fără a modifica preţul contractului. 

17. Perioada de garanţie acordată produsului 
17.1 Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, 

nefolosite, de ultimă generaţie şi încorporează toate elementele solicitate, inclusiv structura 

materialelor prin caietul de sarcini.  



17.2 Perioada de garanţie acordată produsului de către Furnizor este de 24 de luni. Perioadele de 

garanţie acordate produselor încep cu data recepţiei efectuate după livrarea şi punerea montarea   

acestora la destinaţia finală. 

17.3 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Furnizorului, în scris, orice plângere sau 

reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie. 

17.4 La primirea unei astfel de notificări, dacă defecţiunea face obiectul garanţiei, lucrările de 

reparaţii şi înlocuirea pieselor defecte este gratuită, Furnizorul având obligaţia de a remedia 

defecţiunea sau de a înlocui produsul (dacă nu există soluţie tehnică de reparaţie) în termen de 5 

zile, fără 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 acestora. 

17.5 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 spezele Furnizorului 

şi fără a aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care Achizitorul le poate avea faţă de 

Furnizor prin contract. 

18. Ajustarea preţului contractului 
18.1 Pentru produsul livrat şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de Achizitor către 

Furnizor sunt cele declarate în contract la punctul 5.1.. 

18.2 Preţul contractului este ferm şi nemodificabil pe toată durata de derulare a contractului. 

19. Amendamente  
19.1 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. 

20. Întârzieri în îndeplinirea contractului 
20.1 Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada convenită, 

respectiv termenul de livrare. 

20.2 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, Furnizorul nu respectă termenul de livrare sau 

de prestare a serviciilor, acesta are obligaţia de a notifica Achizitorul cu cel puţin 5 zile înainte. 

Modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate prin termenul de livrare se face cu acordul 

părţilor, prin act adiţional. 

20.3 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. 

21. Cesiunea 

21.1 Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acest contract, obligaţiile născute 

rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial. 

22. Forţa majoră 
22.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

22.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

22.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

22.4 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. 



22.5 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. 

23. Soluţionarea litigiilor 
23.1 Achizitorul şi Furnizorul 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 legătură 

cu îndeplinirea contractului. 

23.2 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 judecătoreşti competente din România. 

24. Limba care guvernează contractul 
24.1  Limba care guvernează contractul este limba română. 

25. Comunicări 

25.1 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. 

25.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în 

scris a primirii comunicării. 

26. Legea aplicabilă contractului 
26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

26.2 - Conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 

priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, partile confirma consimtțământul clar și 

informat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în scopul contractului. 

Părțile au înțeles să încheie azi, ................., prezentul contract în doua exemplare, câte 

unul pentru fiecare parte. 

 

AUTORITATE CONTRACTANTĂ FURNIZOR 

COMUNA PODOLENI 

Primar, 

CROITORIU CRISTIAN 

 

S.C. IACOB MOB S.R.L. 

Administrator, 

IACOB IOAN 

 

Viza de legalitate, 

Consilier juridic, Tuduran Neonela 

 

 

Șef serviciu financiar-contabilitate, 

Inspector, Stan Andreea-Ancuța 

 

 

Responsabil achiziții publice, 

Consilier, Asandului-Stoica Simona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 


