
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA PODOLENI  

CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂREA 

nr. 24 din 26 martie 2020 
privind aprobarea contractului de exploatare și transport masă lemnoasă  

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.„c” din O.U.G.  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 

privind Codul administrativ, cu completarea ulterioară; 

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.(1) şi art. 196 alin.(1) lit.„a” din 

O.U.G. Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu 

completarea ulterioară; 

 Consiliul local al comunei Podoleni, judeţul Neamţ, adoptă 

prezenta hotărâre. 

ART.1.  

Se aprobă Contractul privind „Servicii exploatare și transport 

masă lemnoasă”, 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: 

Constantin Secară SECRETAR GENERAL, 

 Anca-Lenuţa Iovu 

 
ANEXĂ la Hotărârea Consiliului local al comunei Podoleni nr. 24 din 26 martie 2020 

 

Contract de servicii 
nr. ______ din 25.03.2020 

 
1.Preambul 

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, și ale H.G. 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 servicii, între: 
COMUNA PODOLENI, str. Speranţei, nr. 3, com. Podoleni, jud. Neamţ, telefon: 0233/299458; 
fax: 0233/299380; cod fiscal: 2612987 reprezentată de domnul Croitoriu Cristian, având funcţia de 
primar, în calitate de achizitor - beneficiar, pe de o parte  
și  
S.C. EXPLO LUK S.R.L., cu sediul în sat Frumoasa, Comuna Balcani, nr. 195B, județul Neamț, 
întregistrată la ORC sub nr. J4/1305/14.07.2017, CUI: 37983058, având contul bancar nr. 
RO91BRDE040SV87850760400, deschis la BRD Group Societe Generale, Ag. Roznov, jud. 
Neamț,  reprezentată de Lazăr Nicolae - administrator, în calitate de prestator, pe de altă parte. 

2. Definiții  
În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: 
a. contract – reprezintă prezentul contract  și toate Anexele sale.  
b. achizitor si  prestator  - părtile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract; 
c. pretul contractului – prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;  
d. servicii – activități a căror prestare fac obiect al contractului;  
e. produse - echipamentele, mașinile, utilajele, piesele de schimb și orice alte bunuri cuprinse în 
anexa/anexele la prezentul contract și pe care prestatorul are obligația de a le furniza aferent 
serviciilor prestate conform contractului; 
f. forța majoră -  un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau 
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă 
executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: 
războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare 
a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat 
forța majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de 
executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din parti; 
g.  zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 



3. Interpretare 
3.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural și 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. 

CLAUZE OBLIGATORII 
4. Obiectul principal al contractului   
4.1 - Prestatorul se obligă să efectueze «Servicii de exploatare și transport masă lemnoasă”.  
În acest sens prestatorul va efectua servicii de exploatare și transport masă lemnoasă, pentru un 
număr de 75 de arbori marcați de către reprezentanții Ocolului Silvic Gârcina (reprezentând 
aproximativ 82 m.c.). Arborii provin dinafara fondului forestier, respectiv punctul „la Duzi”, pășune 
împădurită cu salcâmi, parcul din centrul comunei și teren de deasupra Stadionului comunal, 
urmând a  fi depozitați în curtea primăriei comunei Podoleni. 
5. Prețul contractului 
5.1 - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor pentru 
serviciile servicii de exploatare  și de transport a buștenilor este de 126,05  lei fără TVA / metru 
cub., valoarea totală a contractului fiind de 10.336,01 lei fără TVA. 
5.2 - Plata taxei pe valoare adăugată se efectuează în conformitate cu prevederile legislaţiei în 
vigoare.  
5.3 - Prețul este ferm și nu se actualizează pe toată perioada de derulare a contractului. 
6. Durata contractului 
6.1 - Durata prezentului contract este de 30 de zile lucrătoare. Prestarea serviciilor va începe cu 
data de obținerii de către prestator a autorizației de exploatare din partea Ocolul Silvic Gârcina. 
7.  Obligațiile principale ale prestatorului 
7.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în perioada 
convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate. 
7.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de 
prestare utilizate cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.  
7.3 - Prestatorul se obligă să asigure resursele umane, materiale, instalațiile, echipamentele și 
orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitive necesare pentru îndeplinirea 
prezentului contract 
8.  Obligațiile principale ale achizitorului 
8.1  - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile 
prestate.  
8.2  -  Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit.  
8.3 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziția prestatorului toate facilitățile și/sau informațiilor 
necesare îndeplinirii contractului.   
9.  Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor  
9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să-și execute obligațiile 
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca 
penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală  de 0,1% pe zi din prețul contractului. 
9.2 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părti, în mod 
culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat și de a 
pretinde plata de daune-interese. 

CLAUZE SPECIFICE 
10. Alte resposabilități ale prestatorului 



10.1 - (1) Prestatorul are obligația de a executa serviciile prevăzute în contract cu 
profesionalismul și promtitudinea cuvenite angajamentului asumat. 
10.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuția serviciilor asumate prin contract. 
Totodată, este răspunzator atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare 
utilizate.  
11 Alte responsabilități ale achizitorului 
11.1 - Achizitorul se obligă să însoțească prestatorul la locul unde urmează să se execute 
serviciul care face obiectul prezentului contract. 
12. Recepție și verificări  
12.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor . 
12.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul 
are obligația de a notifica, în scris,  prestatorului, identitatea reprezentanților săi împuterniciți 
pentru acest scop. 
13. Începere, întârzieri ale executării contractului 
13.1 - (1)  Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil 
de la semnarea contractului.  
 (2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în 
exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord: 

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi 
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.  

14. Ajustarea pretului contractului 
14.1 - Pretul contractului nu se ajustează. 
15. Amendamente 
15.1 - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea  
clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează 
interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului.  
16. Cesiunea  
16.1 - Prestatorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin 
contract, fără să obțină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 
16.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanția sau orice alte 
obligații asumate prin contract.  
17. Forta majora 
17.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
17.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
17.3 - 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. 
17.4 - 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. 
18. Soluționarea litigiilor 
18.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură 
cu îndeplinirea contractului. 



18.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să 
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, se vor adresa instanţelor judecătoreşti.  
19. Limba care guvernează contractul 
19.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
20. Comunicări 
20.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 
fie transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul 
primirii. 
20.2 - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail cu condiția confirmării în 
scris a primirii comunicării. 
21. Legea aplicabilă contractului 
21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Părțile au înteles să încheie astăzi 25.03.2020  prezentul contract în două exemplare, câte 
unul pentru fiecare parte.     

 

ACHIZITOR, 

COMUNA PODOLENI 

PRIMAR, 

CROITORIU CRISTIAN 

 

PRESTATOR, 

S.C. EXPLO LUK S.R.L. 

ADMINISTRATOR, 

LAZĂR NICOLAE 

 
 
 
 

Viza  de legalitate: 

Cons. jr. Tuduran Neonela 

 

 

Red./Proc.:Asandului.-Stoica Simona. 

Ex.: 2 

25.03.2020 

 


