
 

 

 

 

                                 CONTRACT DE ACHIZIȚIE AUTOTURISM 

                                                           nr……… data………….. 

 

Preambul 

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a Hotaririi 395/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publica/acordului cadru din Legea 98/2016 a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii, a referatului de necesitate nr................... din data de ...................., a raportului de 

achiziţie nr.............../...............,  s-a încheiat prezentul contract de servicii. 

 

 Art. 1. Părţi contractante 

 

JUDEȚUL TIMIȘ, cu sediul în B-dul Revoluției din 1989, nr. 17, Timișoara, tel. 

0256/406.300, fax. 0256/406.301, cod fiscal 4358029, cont trezorerie RO09TREZ 

24A610500710102X, reprezentat prin domnul Alin Adrian NICA președinte al Consiliului 

Județean Timiș, în calitate de autoritate contractanta/ordonator principal de credite/achizitor, 

pe de o parte, 

 

 CENTRUL MILITAR ZONAL TIMIŞ, cu sediul în Timişoara, str. Mărăşeşti nr. 4, tel 

0256/204424, fax 0256/493020, cod fiscal 4358029, reprezentată prin dl. col. Dr. Augustin 

Pegulescu, având funcţia de comandant, în calitate de beneficiar. 

 şi 

S.C. "_________ " cu sediul în ........................., ___, înregistrată la Oficiul Registrului 

Comerţului sub nr. ___, C.U.I.___, atribut fiscal RO, telefon ___; fax ___, reprezentată prin _--, în 

calitate de furnizor pe de altă parte. 
 

Art. 2. Definiţii 

 

2.1. – În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. contract - reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale; 

b. autoritate contractantă  (achizitorul/ordonatorul principal de credite), beneficiar şi furnizor 

- părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

c. valoarea contractului - preţul plătibil furnizorului de către Autoritate contractantă , în baza 

contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin 

contract; 

d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în contract şi în 

anexa/anexele la contract, pe care furnizorul se obligă să le furnizeze achizitorului; 

e. servicii - serviciile aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea 

produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţă 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. termeni comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000- Camera 

Internaţională de Comerţ (CIC); 

i. 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 enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră 
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un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem 

de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

j. zi- zi calendaristică; an-365 de zile. 

k. garanţia de bună execuţie a contractului – garanţia constituită de către furnizor în scopul 

asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului . 

l. garanţia produselor – garanţia pe care o dă furnizorul că produsele furnizate prin contract sunt 

noi, nefolosite, de ultimă generaţie şi încorporează toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi 

structura materialelor. 

m. recepţia finală - recepţia efectuată după livrarea şi montarea tuturor produselor care fac obiectul 

contractului, cantitativă şi calitativă 
 

Art. 3. Interpretare 

 

3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include 

forma de plural şi viceversa, 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 
 

Art. 4. Obiectul principal al contractului 

 

4.1. - Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv să livreze, Autoturism -1 bucată,  nerulat, în 

perioada convenită, în conformitate cu documentatia de atribuire și cerinţele din caietul de sarcini, și 

să asigure toate serviciile necesare livrării, montării și testării acesteia precum și instruirii 

personalului. 

 

Art. 5. Valoarea contractului 

5.1. - Valoarea contractului, respectiv preţul produsului livrat și a serviciilor prestate, este de 

____________________, la care se adaugă TVA. 
 

Art. 6. Durata contractului  

 

6.1. – Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către părţi. 

6.2 - Durata de execuţie a contractului este de 3 luni; livrarea produsului se va face la solicitarea 

expresă, în scris, a autorității contractante, adresată furnizorului. Furnizorul va livra produsul în 

maxim 30 zile de la data solicitării scrise. 

6.3. - Contractul nu va fi considerat finalizat decât  la semnarea procesul verbal de recepţie finală de 

către comisia de recepţie, furnizorul fiind responsabil faţă de Autoritatea contractantă pentru 

eventualele nereguli constatate. 
 

Art.7. Derularea contractului  

 

7.1. – Derularea contractului începe la data semnării lui de către părți. Acesta va fi considerat 

îndeplinit atunci când procesul-verbal de recepţie va fi semnat de comisia de recepţie şi eventualele 

remedieri, au fost de asemenea recepţionate, confirmându-se  că obiectul contractului a fost 

executat. 
 

Art. 8. Documentele contractului 

8.1. – Următoarele documente sunt anexe ale contractului şi constituie parte componentă a 

contractului :  

      a) Caietul de sarcini nr. 19186 din 23.09.2020; 

b) Propunerea tehnică ( Fişele tehnice) şi propunerea financiară înregistrate sub nr. .................; 

      c) Garanţia de buna execuţie constituita conform art. 14 din prezentul contract. 
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Art. 9. Standarde 

 

9.1. - Furnizorul garantează, ca la data recepţiei, produsul furnizat va  avea calităţile declarate de 

către acesta, va corespunde cerinţelor din contract, prevederilor din fişele tehnice şi reglementărilor 

tehnice în vigoare, şi nu va fi afectat de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea 

de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor specificate prin contract. 

 

Art. 10. Caracterul confidenţial al contractului 

 

10.1. - Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informaţii se 

realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind 

liberul acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care 

aceste informaţii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală potrivit legii. 
 

Art. 11. Obligaţiile principale ale furnizorului 

 

11.1. - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi performanţele prezentate în 

propunerea tehnică. 

11.2. -  Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în termenul prevăzut în contract. 

11.3. -  Furnizorul se obliga să despăgubească autoritatea contractantă împotriva oricăror: 

                 a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau 

utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi 

                 b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei 

în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea cerinţelor cuprinse în caietul de sarcini. 

11.4. - Sumele plătite de autoritatea contractantă furnizorului constatate ulterior de către organismele 

de control abilitate ca fiind necuvenite, vor fi suportate de către furnizor, împreună cu accesoriile 

acestor sume. 
 

Art. 12. Obligaţiile principale ale autorității contractante 

 

12.1. – Autoritatea contractantă se obligă să recepţioneze produsele începând cu ziua livrării 

acestora de către furnizor, la locul şi data specificate de către autoritatea contractantă. Livrarea se va 

certifica prin semnarea unui proces verbal de predare-primire de către ambele părţi. 

12.2. – Autoritatea contractantă se obligă să plătească preţul stabilit în contract către furnizor în cel 

mai scurt timp posibil de la acceptarea la plată a facturii emise de către furnizor. Prin cel mai scurt 

timp posibil se înţelege maxim 30 de zile de la acceptarea plăţii de către Autoritatea contractantă . 
 

Art. 13. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

 

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

asumate,atunci autoritatea contractantă are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, 

o sumă echivalentă cu o cotă procentuala de 0,1 % din preţul contractului fără TVA, calculată pentru  

fiecare zi de întârziere începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data 

îndeplinirii efective a obligației. 

13.2. – In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termenul prevazut  la punctul 12.2, acesta 

are obligatia de a plati, ca penalitati 0,1% din valoarea neachitata, calculate pentru  fiecare zi de 

întârziere începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență pana la stingerea efectiva a 

obligatiilor. 

13.3. -  Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 

culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul desfiinţat de plin drept, fără 

somaţie, punere în întârziere sau intervenţia instanţei de judecată, conform pactului comisoriu de 

gradul IV şi de a pretinde plata de daune – interese.  
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13.3. – Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă 

adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă intră în faliment. În acest caz, 

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

îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

 

 

CLAUZE SPECIFICE 
 

 

Art. 14. Garanţia de bună execuţie a contractului 

 

14.1. - Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului este de ...............lei şi reprezintă 5 % din 

valoarea contractului fără TVA şi se constituie în maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea 

contractului. Perioada pentru care se constituie garanţia de bună execuţie acopera întreaga durată de 

executare a contractului. 

14.2. (1) Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie de către furnizor - în scopul asigurării 

achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.  

 Achizitorul acceptă constituirea garanţiei de bună execuţie prin: 

o Virament bancar (ofertantul va prezenta ordinul de plată şi extrasul de cont semnate şi 

ştampilate prin care face dovada constituirii garanţiei de bună execuţie de la art.14.1) 

o Instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de 

asigurări,  

o prin depunerea la casierie, în numerar. 

14.3. -  Autoritatea contractantă se obligă să elibereze garanţia pentru participare în cel mult 3 zile 

lucrătoare de la data constituirii garanției de bună execuție, dacă este cazul. 

14.4. -  Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în 

limita prejudiciului creat, dacă furnizorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută 

necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra 

garanţiei de bună execuţie, autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenția sa 

furnizorului și emitentului instrumentului de garantare, precizând totodată obligaţiile care nu au fost 

respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului.  

14.5. - Autoritatea contractantă se obligă să restituie garanţia de bună execuţie a contractului în 

termen de 14 zile de la data îndeplinirii în totalitate de către furnizor a obligaţiilor asumate prin 

contract odată cu încheierea procesului – verbal de recepţie și punere în funcțiune a 

dotărilor/sistemelor care fac obiectul prezentului contract. 

14.6. – Garanţia acordata de furnizor pentru autoturism este distinctă de garanţia de bună execuţie a 

contractului și  este de (2+5) ani sau 100 000 km rulati.  

 

Art.15. Recepţie, inspecţii şi teste  

 

15.1. – Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau de a testa produsul pentru 

a verifica conformitatea lui cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.  

15.2. – (1) Inspecţiile şi testările la care va fi supus produsul, se vor face înainte de recepţia finală 

(calitativă). 

(2) Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului, identitatea reprezentanţilor săi 

împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor. 

15.3. -  Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei finale se vor face la sediul beneficiarului din  

Timișoara, str. Mărășești nr.4 de o comisie constituită din trei membri, doi reprezentanti ai Centrului 

Militar Zonal Timis si un reprezentant al autorității contractante.  

15.4. – Dacă produsul inspectat sau testat nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are dreptul să îl 

respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului: 

a) de a înlocui produsul refuzat, în termen de 10 zile, sau  

b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsul să corespundă specificaţiilor tehnice. 
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15.5. – Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi dacă este necesar, de a respinge, nu va fi limitat 

sau amânat datorită faptului că produsul a fost inspectat şi testat de furnizor, cu sau fără participarea 

unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestuia la destinaţia finală. 

15.6. – Prevederile articolelor 15.1-15.5. nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării 

garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în contract.  

15.7. - Recepţiile vor fi efectuate de către comisia de recepţie constituită de către Achizitor. 

15.8. – Recepția se consideră finalizată, doar după semnarea și acceptarea fără obiecțiuni a 

Procesului-Verbal de Recepție finală care include si testarea funcționalității autoturismului. 
 

Art. 16. Ambalare şi marcare 

 

16.1. (1) – Furnizorul are obligaţia de a ambala produsul pentru ca acesta sa facă faţă, fără limitare, 

la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare 

şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel 

încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală. 

(2) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în formă de cutii, furnizorul va lua în considerare, 

unde este cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de 

manipulare grea în toate punctele de tranzit. 

16.2. – Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta 

strict prevederile legale în vigoare. 

16.3. – Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei 

coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie, etc.) rămân în proprietatea achizitorului. 

 

Art. 17. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele 

 

17.1. – Furnizorul are obligaţia de a livra produsul la destinaţia finală la sediul beneficiarului din  

Timișoara, str. Mărășești nr.4. 

17.2. – (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atât 

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

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

(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele respectiv: factură, aviz 

de însoţire a mărfii, declaraţie de conformitate a  producătorului/ importatorului, produsul să dispună 

de marcaj de conformitate cu iniţialele CE, certificatele de garanţie şi orice alte documente necesare 

livrării produsului.       

17.3. – Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face 

după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentanţii autorizaţi ai acestuia a Procesului-

Verbal de Recepție finală privind testarea funcționalității autoturismului. 

17.4. – Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile 

clauzelor recepţiei produselor. 
 

Art. 18. Modalităţi de plată 

 

18.1. – Autoritatea contractantă are obligaţia de a efectua plata către furnizor în cel mai scurt timp 

posibil de la acceptarea la plată a facturii emise de către furnizor. Prin cel mai scurt timp posibil se 

înţelege că plata se va face în maxim 30 de zile de la acceptarea plăţii de către Autoritatea 

contractantă. 

18.2. –Contractul nu va fi considerat finalizat până când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi 

semnat de comisia de recepţie a achizitorului, care confirmă că produsul corespunde cerinţelor 

contractului. 

18.3. - Factura se va emite numai după semnarea de către ambele părţi contractante a Procesului-

Verbal de Recepție finală care include si testarea funcționalității autoturismului. 
 
 

Art. 19. Asigurări 
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19.1. – Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsul furnizat prin contract împotriva 

pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, fără nici un cost 

suplimentar în sarcina Autorității contractante, în funcţie de termenul comercial de livrare convenit. 

 

Art. 20. Servicii 

 

20.1. – Pe lângă furnizarea efectivă a produsului, furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile 

accesorii furnizării produsului, montare, testare, punere în funcțiune și instruirea personalului fără a 

modifica preţul contractului. 

20.2. – Furnizorul are obligaţia de a furniza produsul şi de a presta serviciile aferente montării şi 

funcţionării acestora, pentru perioada de timp convenită. Aceste servicii nu eliberează furnizorul de 

nici o obligaţie de garanţie asumată prin contract.  
 

Art. 21. Perioada de garanţie acordată produselor 

 

21.1. – Furnizorul are obligaţia de a garanta că autoturismul furnizat prin contract este nou, 

nefolosit, de ultimă generaţie şi încorporează toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi structura 

materialelor. De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că produsul furnizat prin contract nu 

va avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când 

proiectul şi/sau materialul sunt cerute în mod expres de către achizitor) sau oricărei alte acţiuni sau 

omisiuni a furnizorului şi că acesta va funcţiona în condiţii normale de funcţionare. 

21.2. Perioada de garanţie acordată produsului de către furnizor trebuie să fie conform cu 

prevederile caietului de sarcini și este cea declarată în propunerea tehnică după cum urmează: 

(2+5) ani de la livrare sau 100.000 km de la data livrării. 

21.3. – Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau 

reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie. 

21.4. – La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de 

a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru Autoritatea contractantă. 

Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o nouă 

perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului. 

21.5. – Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în termen de 5 

zile de la înştiinţare, 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. 
 

Art. 22. Ajustarea preţului contractului 

 

22.1. – Pentru produsul livrat şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de autoritatea contractantă 

furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 

22.2. – Preţul contractului este ferm, în lei. Autoritatea contractantă nu acceptă actualizarea preţului 

contractului. 
 

Art. 23. Amendamente 

 

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

clauzelor contractului, prin act adiţional, fără organizarea unei noi proceduri de achiziţie publică, 

numai în condiţiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, astfel cum aceasta este 

în vigoare la data încheierii contractului. 
 

 

 

Art. 24. Întârzieri în îndeplinirea contractului 
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24.1. – Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în termenul convenit prin 

prezentul contract. 

24.2. – Dacă pe parcursul îndeplinirii contactului, furnizorul nu respectă termenul de furnizare, 

acesta are obligaţia de a notifica, în timp util  autoritatea contractantă. Modificarea  termenului 

convenit se face cu acordul părţilor, prin act adiţional, fără ca furnizorul să poată fi scutit de 

penalitățile de întârziere, cu excepția cazului în care întârzierile nu sunt din culpa sa. 

 

Art. 25. Subcontractanţi (dacă este cazul) 

 

25.1. – (1) Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, contractul încheiat cu 

subcontractantul desemnat conform Listei subcontractanţilor, anexă la prezentul contract. 

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu 

aceştia se constituie în anexe la contract. 

(3) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de modul în care îşi îndeplineşte 

partea sa din contract. 

25.2. – Furnizorul are obligaţia de a se achita de obligaţiile asumate, în mod direct şi nu prin 

subcontractanţi. 
 

Art. 26. Forţa majoră 

 

26.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

26.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta acţionează. 

26.3. - 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. 

26.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat 

şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea 

limitării consecinţelor. 

26.5. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de o 30 de 

zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului 

contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune - interese. 
 

Art. 27. Soluţionarea litigiilor 

 

27.1. – Autoritatea contractantă 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. 

27.2. - Dacă după 15 de zile de la începerea acestor tratative, autoritatea contractantă 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 de pe raza municipiului Timişoara. 
 

Art. 28. Încetarea contractului 

 

28.1. – Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de furnizare, 

în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data 

încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsura încât 

îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public. 

28.2. -  Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 

culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul desfiinţat de plin drept, conform 

prevederilor art. 13. 

28.3. Autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral contractul în situaţiile prevăzute de 

art. 222 şi art. 223 din Legea nr 98/2016 privind achiziţiile publice, astfel cum aceasta este în 

vigoare la data încheierii contractului. 
 



8 

 

Art.29. Limba care guvernează contractul 

29.1. - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 

Art. 30. Comunicări 

30.1. - (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. 

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

scris a primirii comunicării. 
 

Art. 31. Legea aplicabilă contractului 

31.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România şi se completeaza cu celelalte 

prevederi ale  actelor normative si legilor invocate in partea introductiva, precum si cu ale altor legi 

si acte normative care au relevanta sau incidenta.. 

 

Părţile au înţeles să încheie azi ………… prezentul contract în 3 (trei) exemplare, din care unul 

pentru furnizor. 

                       
ACHIZITOR,         FURNIZOR, 

 

      JUDEȚUL TIMIŞ 

prin Consiliul Județean Timiș  

          Preşedinte 

  Călin Ionel DOBRA 

 

 

Director Executiv 

Directia Buget,finante, informatizare 

Marcel MARCU 

 

 

Control Financiar Preventiv 

 

Director Executiv 

Direcția Investiții și Managementul Proiectelor. 

Mugurel BORLEA 

 

 

Centrul Militar Zonal  

Col. Dr. Augustin PEGULESCU 
 

 

 

Serviciul Consultanță și Avizare Juridică 

Șef Serviciu        Mihai CRISTA 

 Consilier juridic             Eva SOMOGYI 

 

 

 

Serviciul Investiții ale Consiliului Județean  

și Subordonate 

Marius-Liviu ANDRIȚOI 
 
 
Serviciul Achiziţii Publice 
Georgeta PRISECARU 


