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ARAD
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CONTRACT nr. 32
din 24.06.2021

1. I'irtile contractante
1.1. Oficiul de Studii Pedologice ~i Agrochimice Arad, cu sediul in mun. Arad, str. Closca, nr.

6A, judo Arad, cod postal 310017, cod fiscal RO 28613609, telefon/fax 0257-228485, cont nr.
R006TREZ021502201 X022808 - Trezoreria Municipiului Arad, reprezentat prin Dr.ing. Iliuta Andrei
Stefan - Director ~iee. Pantea Emilia - Contabil sef, in cali tate de prestator

$i
1.2. COMUNA SOCODOR, cu sediul in localitatea SOCODOR, str. Principal a, nr. 1, judetul

Arad, cod postal 317305, judo Arad, C.LF. 3519330 reprezentata prin Jura loan Dimitrie- Primar, in
calitate de beneficiar.

Au eon venit sa incheie prezentul contract, denumit in continuare "Contract" In urmatoarele
conditii:

2. Definitiix
2.1. In prezentul contract urmatorii termeni VOl' fi interpretati astfel:

a) contract _.reprezinta prezentul contract ~i toate Anexele sale.
b) prestator si beneficiar partile contractante, asa cum sunt acestea numite in pre zentu I

contract;
c) pretu/ contractului pretul platibil prestatorului de catre beneficial', in baza contractului,

pentru indeplinirea integrala \ii corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d) servicii - activitati a carol' prestare fac obiect a] contractului;
e)for/a majora • un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii

sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului ~icare face imposibila
executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie,
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustive ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un
evenirnent asemenea celor de mai sus care, tara a crea 0 imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

f) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile,

3. Interpretare
3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare euvintele la forma singular VOl'

include forma de plural ~i viceversa, acolo unde acest lucru este perrnis de context.
3.2. Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se

specifica in mod diferit,

4. Obiectul coutractului
4.1. Obiectul contractu lui II reprezinta efectuarea de catre prestator a Iucrarii: Studiu Pedologic

si Agrochimic de incadrare in clase de cali tate, pentru terenurile care urmeaza a fi propuse pentru
introducerea In intravilan, apartinand UAT Comuna Socodor, judo Arad, prin elaborarea Planului
Urbanistic General Comuna Socodor .

4.2. Suprafata total a pentru care se efectueaza Iucrarea este de 158,0436 ha .
4.3. Scara 1a care se efectueaza lucrarea este de 1:1OOOO ~ _



5. Durata contractului
5.1. Contractul se incheie pe 0 perioada de 60 zile .de la data sernnarii contractului, In- -

cazul In care conditiile meteorologice permit, durata contractului se reduce.

6. Valoarea contractu lui
6.1. Valoarea totala a contractului este de 11602,24 lei (TVA 19% inclus),
6.2. Pretul va ramane fix pe toata durata derularii contractului. Orice modificare de pre! convenita

intre parti va face obiectul unui act aditionalla prezentul contract.

7. Executarea contra.ctului ~imodalitati de plata
7.1. in vederea executarii Iucrarilor, beneficiarul va inainta prestatorului 0 comanda scrisa,
7.2. In vederea executarii lucrarilor, beneficiarul va achita prestatorului integral pretul

contractului, pret pentru care prestatorul va emite 0 faotura.
7.3. Prestatorul va proceda Ia demararea lucrarii in termen de 2 zile de la semnarea contractului.
7.4. Prestatorul va finaliza lucrarea in termen de 60 zile de la semnarea contractului.
7.5. La finalizarea lucrarii ce constituie obiectul prezentului contract si achitarea facturii,

prestatorul va preda lucrarea beneficiarului.
7.6. Plata facturii se va face in maxim 30 de zile de la data facturarii.
7.7. Locul de predare-primire a lucrarii care face obiectul prezentului contract si a facturii este

sediul prestatorului mentionat 1apet. 1.1. din prezentul contract.

8. Obligatiile prestatorului
8.1. in vederea indeplinirii obligatiilor sale, prestatorul va avea urmatoarele obligatii:

a) sa demareze efectuarea lucrarilor in terrnenul mentionat la pet. 7.3. din prezentul contract;
b) sa execute recoltarea probelor de sol, analizarea acestora si interpretarea rezultatelor

conform instructiunilor in vigoare ~i stabilirea clasei de calitate pe parcelele solicitate,
e) sa finalizeze lucrarea pana la tennenul mentionat la pet 7.4. din prezentul contract.

9. Obligatiile beneficiarului
9.1. Beneficiarul se obliga sa emits 0 comanda scrisa prestatorului in vederea demararii de catre

acesta a efectuarii lucrarii ce formeaza obiectul prezentului contract, precum si documentatia solicitata
de prestator.

9.2. Beneficiarul se obliga sa imputemiceasca 0 persoana competenta care sa asigure coloborarea
cu prestatorul, si sa comunice in scris prestatorului identitatea reprezentantului sau imputernicit pentru
acest scop.

10. Inceperea, modificarea, sistarea si finalizarea contractului
10.1. Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciiIor in termenul prevazut la pet. 7.3.

din prezentul contract.
10.2 In cazul in care:

a) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului; sau
b) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea

contractului de catre prestator; indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a
serviciilor sau a oricarei faze a acestora, atunci partile VOl' revizui, de comun acord, perioada de prestare
si VOl' semna un act aditional.

10.3. Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prevazuta
a 11terminata intr-o perioada stabilita de parti, trebuie finalizate in termenul convenit de parti, termen
care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor,

lOA. Daca pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respects termenul de prestare,
acesta are obligatia de a notifies acest lucru in scris, in terrnen de 5 zile, beneficiarului,

10.S. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate se face cu acordul partilor, prin act
aditional.



10.6. In afara cazului in care beneficiarul este de aeord cu 0 prelungire a termenului de executie,
orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul beneficiarului de a solicita penalitati de intarziere
prestatorului,

10.7. Modificarea contractului poate fi facuta numai prin acorduI de vointa al partilor, prin
semnarea unui act aditional la prezentul contract.

10.8. Suspendarea contractului se poate dispune de cornun acord pe 0 durata lirnitata care va fi
stabilita de catre parti. Suspendarea se consemneaza in scris eu 7 zile inainte de data stabilita pentru
suspendare,

10.9. Prezentul contract inceteaza:
a) la data finalizarii executarii lucrarii mentionate la pet. 4.1. din prezentul contract si predarea

acesteia catre beneficiar;
b) daca partile convin de comun acord incetarea contractului;
c) la data renuntarii unilaterale a uneia dintre parti, in conditiile mentionate 'in prezentul

contract.

11. Rezilierea contractului
11.1. in cazul in care una dintre partile contractante nu i~irespecta obligatiile asumate prin contract,

partea lezata ii pune in vedere sa depuna toate diligentele pentru executarea corespunzatoare a clauzelor
contractual e.

11.2. Daca partea 111 culpa, in termen de 30 zile de 1a primirea notificarii, nu se conformeaza,
partea lezata po ate denunta unilateral contractu 1, reziliindu-l.

11.3. Prestatorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in eel mult 30 de
zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului ~i care:

a) conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului
respectiv ar fi contrara interesului public;

b) fac ca derularea in continuare a contractului sa reprezinte 0 incalcare din partea prestarorului
a actelor normative in vigoare.

12. Raspunderea contractuaJa
12.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa finalizeze lucrarea pana la

termenul mentionat Ia pet. 7.4. din prezentul contract, atunci beneficiarul are dreptul de a deduce din
pretul contractului, ca penalitati, 0,2% din pretul contractului pentru fiecare zi de intarziere, pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale.

12.2. In cazul in care, din vina sa exclusiva, beneficiarul nu plateste factura in termenul mentionat
la pet. 7.6. din prezentul contract, atunci prestatorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca
penalitati, 0,2% din pretul contractului pentru fiecare zi de intarziere, pana indeplinirea efectiva a
obligatiilor contractuale.

12.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre Parti, in mod
culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractu! de drept reziliat $i de a pretinde plata
de daune-interese.

13. Cesiunea
13.1. - Prestatorul are obligatia de a BU transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin

contract, tara sa obtina, in prealabil, acordul scris a1beneficiarului,

14. Fona majora
14.1. Forta majora este constatata de 0 autoritate competenta,
14.2. Forta majora exonereaza partite contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin

prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
14.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar rara a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pa.:na la aparitia acesteia,
14.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,

imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care Ii stau la dispozitie in vederea
limitarii consecintelor.



14.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona 0 perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de pl in drept a prezentului contract, lara
ca vreuna dintre parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese.

15. Solutionarea litigiilor
15.1. Prestatorul si beneficiarul vor depune toate eforturile pentru a rezol va pe cale amiabila, prin

tratative directe, oriee neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura eu
indeplinirea contractului.

1 Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, prestatorul si beneficiarul nu reusesc
sa rezolve in mod amiabil 0 divergenta contractual a, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze
de catre instantele judecatoresti competente din municipiul Arad.

16. Limba <:!:)fC guvcrneaza contractul
16.1. - Limba care guverneaza eontractul este limba romana,

17. Comunicari
17.1. Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa tie

transmisa in scris.
17.2 Orice document scris trebuie inregistrat atilt In momentul transmiterii, cat si in momentul

primirii.
17.3. Cornunicarile intre parti se pot face ~iprin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu

conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii,

18. Legea aplicabila contractului
18.1. Contractu} va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie astazi, 24.06.2021, prezentul contract in doua exemplare, cate unul
pentru fiecare parte.
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