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CONTRACT DE SERVICII
Achizitor nr. ______ din data _________
Prestator nr. ______ din data _________

1. Preambul
În temeiul Legii 98/2016 privind achiziţiile publice și al H. G. nr.  395/2016, s-a încheiat 

prezentul contract de prestări servicii, între: 

1. Părţi contractante:
COMUNA LIVEZENI, cu sediul în localitatea Livezeni, str.Principală nr. 76, tel/fax 
0265/243.303, cod poştal 547365, cod fiscal 4619140 cont trezorerie RO87 TREZ 4762 4650 271X 
XXXX, deschis la Trezoreria Tg. Mureş, reprezentat prin dl. Banyai Istvan – primar,
în calitate de achizitor, pe de o parte

şi
……... ................ ........................... ……………. denumirea operatorului economic adresă 
.................................................................. telefon/fax .............................................. număr de înmatriculare 
.................................................. cod fiscal ................................... cont (trezorerie, bancă) 
..........................................................................reprezentată prin 
............................................................................................... (denumirea conducătorului), 
funcţia............................................... în calitate de prestator , pe de altă parte, au convenit încheierea 
prezentului contract de servicii, cu respectarea următoarelor clauze:

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  prestator  - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, 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. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în 
anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent 
serviciilor prestate conform contractului;
f. 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 enunţiativă. 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;
g. 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 in mod diferit.
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Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului 
4.1. Prestatorul se obligă să presteze : ”Servicii de deszăpezire a drumurilor de pe raza comunei 
Livezeni, cu utilaje din dotarea operatorilor economici si personal propriu calificat inclusiv 
împrăștierea materialul antiderapant”, în conformitate cu prevederile normativelor in vigoare, a 
reglementărilor tehnice şi standardelor din domeniul rutier, în condiţiile calitative si cantitative 
prevazute în acestea, cu respectarea  cerinţelor din caietului de sarcini şi cu obligaţiile asumate prin 
prezentul contract.
4.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile 
prestate, exclusiv sub condiţia îndeplinirii de către prestator, în mod corespunzător a obligaţiilor 
contractuale.

5. Preţul contractului  
5.1 Tarifele  convenite pentru îndeplinirea contractului, plătibile prestatorului de către achizitor, 
sunt: 

a) inchiriere utilaj cu sofer: ........ lei fara TVA la care se adauga TVA in valoare de .........lei
/ORA

b) contravaloare material derapant: ........... fara TVA la care se adauga TVA in valoare de 
..........lei/TONA

5.2 Valoarea maxima a contractului este de ............... lei fara TVA la care se adauga TVA in 
valoare de ............ lei. 
5.3 Achizitorul va efectua plata către prestator in maxim 30 zile lucrătoare de la data primirii 
facturii, emise de către acesta.
5.4 Preţul contractului este ferm pe întreaga perioadă de derulare. Nu se acceptă ajustarea preţului 
contractului.
5.5. Prestatorul are obligaţia de a-şi deschide cont la trezoreria în raza căreia îşi are sediul.
5.6. Emiterea facturilor fiscale in alte conditii decat cele aici stipulate nu are aptitudinea de a naste 
niciun fel de obligatii de plata in sarcina Achizitorului si indrituieste pe acesta la returnarea facturii.

6. Durata contractului    
6.1. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii sale de catre ambele parti contractante si 
produce efectele juridice in considerarea carora a fost asumat de parti pana la 30 aprilie 2018, data 
executarii in tot a obligatiilor partilor, cu posibilitatea de prelungire sau modificarea datei de 
incepere, in limita fondurilor si in functie de conditiile meteorologice.
6.2. Prin act aditional, Achizitorul își rezerva dreptul de a modifica unilateral perioada de execuție a 
contractului ,, în funcție de asigurarea financiara si de condițiile meteorologice“; notificarea va 
ajunge la cunostiinta prestatorului cu cel puțin 5 zile înainte de aplicare .

7. Documentele contractului
7.1. Documentele prezentului contract, parte integrantă din acesta, sunt:
    a) Caietul de sarcini;
    b) Oferta tehnică și financiară;
     c) Acte adiţionale dacă este cazul.

8. Standarde
8.1. Serviciile prestate, în baza contractului, vor respecta standardele şi prescripţiile tehnice 
prezentate de către prestator în propunerea sa tehnică şi vor fi în conformitate cu cerinţele din 
caietul de sarcini şi cu normele, normativele şi standardele în vigoare, în domeniu.

9. Obligatiile  partilor
9.1. Obligatiile si responsabilitatile prestatorului 
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- sa execute lucrarile de deszapezire solicitate si sa livreze materialul antiderapant necesar , conform 
devizelor ;
- sa asigure prestatiile contractuale cu operativitate, in mod complet, utilizand utilajele la parametri 
normali;
- sa execute lucrari de calitate si sa garanteze pentru executarea corespunzatoare a acestora;
- sa raspunda de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate;
-despagubirea achizitorului impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daune-interese, 
costuri, taxe și cheltuieli, aflate în sarcina prestatorului;
-respectarea convenției de protecție a muncii, prevenirea și stingerea incendiilor;
- respectarea prevederilor Caietulului de sarcini, care este parte integranta a prezentului contract.

9.2. Obligatiile si responsabilitatile achizitorului
- sa puna la dispozitia prestatorului orice informații pe care acesta le considera necesare pentru 
indeplinirea contractului;
- sa coordoneze, sa controleze, sa verifice si sa confirme prestatiile efectuate, raspunzand numai 
pentru dispozițiile emise ;
- sa asigure plata si sa plateasca suma de bani pentru executarea prestatiei, in baza facturilor emise
conform contractului si a documentelor justificative;
- respectarea prevederilor care-i revin prin Caietul de sarcini , parte integranta a contractului.
9.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de care una din parti da dreptul partii 
lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde daune-interese.
9.4 Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract 
indeplinita pana la denuntarea unilaterala sau rezilierea contractului.

Clauze specifice

10. Garantia de buna executie a contractului
10.1. Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie în cuantum de 5% din valoarea 
ofertată fără TVA sau prin printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate 
bancară sau de o societate de asigurări care devine anexă la contract sau prin reţineri succesive din 
facturile aferente situațiilor de plată acceptate la plată, în condiţiile prevăzute la art. 40 din H.G. nr. 
395/2016, conform căruia contractantul are obligaţia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului 
din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la 
dispoziţia autorităţii contractante. Suma iniţială pe care o va depune contractantul în contul deschis 
la dispoziţia autorităţii contractante va fi de minim 0,5% din preţul contractului. Pe parcursul 
îndeplinirii contractului autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont de disponibil prin 
rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractului până la concurența sumei plătite 
stabilite drept garanție de bună execuție . 
10.2. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de buna execuție, în limita 
prejudiciului creat, daca executantul nu își executa, executa cu întârziere sau executa 
necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra 
garanției de buna execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru prestatorului, precizând 
totodată obligațiile care nu au fost respectate.
10.3. - Achizitorul se obliga sa restituie garanția de buna executie in conditiile prevazute de art. 42 
din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziţie publică din Legea 98/2016  respectiv 70% din valoarea 
garanției, in termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea 
lucrărilor, dacă nu au existat obiecțiuni; restul de  30% din valoarea garanției, la data expirării 
perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepție finală.
10.4. Neconstituirea garantiei de buna executie in termen de 5 (cinci) zile de la data semnarii 
contractului da dreptul Achizitorului de a rezilia unilateral prezentul contract, cu perceperea unei 
clauze penale in cuantum de 25% din valoarea contractului.

11. Recepţie şi verificări
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11.1. Verificarea, receptia si confirmarea serviciilor se face zilnic, in prezenta prestatorului, cu 
respectarea caietului de sarcini ;
11.2. Serviciile efectuate de prestator, in afara celor prevăzute, sau fără dispoziția achizitorului , 
precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fără a exista in acest sens o dispoziție a 
achizitorului, nu vor fi plătite prestatorului; aceste lucrări vor fi plătite numai daca se dovedesc a fi 
necesare si se presupune ca ele corespund voinței achizitorului , in care caz  ele vor fi notificate 
imediat.

12. Începere, finalizare, întârzieri , sistare, suspendare.
12.1.  Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor  conform prevederilor cap. 6.
12.2. (1) Serviciile prestate în baza contractului trebuie finalizate  în termenul convenit în 
instrucţiuni.
(2) Interventia oricaror motive de întârziere, ce nu se datorează  prestatorului, sau alte circumstanţe 
neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către prestator, 
îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor. 
12.3 – In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuşeste să-şi îndeplineasca obligaţiile 
asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a rezilia unilateral contractul dupa un preaviz de 7
zile calendaristice, și de a calcula si cere penalitati de intarziere.
12.4 - În cazul în care executarea Contractului este viciată de erori substanţiale, nereguli sau de 
fraudă, Achizitorul va suspenda executarea acestuia sau va denunta unilateral contractul.
12.5 - În cazul în care erorile substanţiale, neregulile sau frauda, sunt imputabile prestatorului, 
Achizitorul poate suplimentar suspendării sau denuntarii unilaterale, să refuze efectuarea plăţilor 
sau poate proceda la recuperarea sumelor deja plătite, proporţional cu gravitatea erorilor, neregulilor 
sau fraudei.

13. Modalitaţi de plată
13.1 - Plata facturilor reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate se va realiza în termen de 30 
de zile de la depunerea facturii la sediul achizitorului, sub conditia emiterii acesteia cu respectarea 
clauzelor contractuale incidente ;
13.2 - Facturile se vor emite in baza documentelor justificative aprobate , iar contravaloarea lucrării 
va fi plătita cu ordin de plata prin Trezoreria Mureș;
13.3 – Plata facturilor se va efectua pe baza receptiei detaliate a serviciilor unde vor fi cuprinse 
numarul de ore prestate si cantitatea de material antiderapant folosit.
13.4 - Prestatorul e răspunzător de corectitudinea şi exactitatea datelor înscrise în facturi/situaţii de 
plată/situaţii de lucrări şi se obligă să restituie atât eventualele sume încasate în plus, cât şi foloasele 
realizate necuvenit, aferente acestora. Achizitorul va înştiinta în scris prestatorul cu privire la 
sumele constatate ca fiind încasate în plus  precum şi despre foloasele necuvenite aferente acestora, 
anexând calculul sumelor în cauza. Sumele încasate în plus, cât şi foloasele necuvenite se vor 
recupera de la prestator. Prestatorul este obligat să achite aceste sume în termen de 45 zile de la 
primirea înstiinţării, în caz contrar , achizitorul se va adresa instanţelor competente pentru 
recuperarea diferenţei, iar Prestatorul va datora Achizitorului, cu titlu de clauza penala, dobanzile 
aferente creantelor bugetare, potrivit legii.
13.5- Dacă în urma controalelor efectuate de către organele abilitate, potrivit legii, se constată că
prestatorul a încasat sume necuvenite de la achizitor, acesta are obligaţia să restituie în timpul 
controlului şi înainte de sesizarea organelor competente aceste sume, inclusiv penalităţile, daune-
interese, majorările, dobânzile etc. aferente stabilite prin actele de control.

14. Amendamente 
14.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adiţional.
14.2. Nu se accepta actualizarea preturilor pe perioada de derulare a contractului , ofertantul va avea 
în vedere evoluția costurilor luate in calcul la stabilirea valorii ofertei .

15. Penalităţi , daune - interese



   5

15.1 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit  la clauza 12.1, atunci 
acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă de 0,1% /zi de întârziere 
din valoarea facturii parţiale prezentate la plată.
15.2. Pentru neprezentarea autoutilajelor în bazele de deszăpezire conform ordinului dat de achizitor, 
prestatorul are obligaţia de a plăti achizitorului cu titlu de penalităţi 0,1 % pe zi de întârziere din 
valoarea contractului. Perceperea penalitatilor nu este conditionata de nicio notificare sau alta 
procedura prealabila de punere in intarziere sau altele asemenea, Prestatorul fiind de drept considerat 
in intarziere in ziua imediat urmatoare epuizarii duratei de executie contractual stabilite.

16. Subcontractanţi
16.1. - (1) Prestatorul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi 
condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. Activităţile ce revin acestora, precum şi 
sumele aferente prestaţiilor, sunt cuprinse în contractul de achiziţie publică.
(2) Achizitorul se obligă să efectueze plăţile corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite 

de către subcontractanţi, direct către aceştia, dacă aceştia şi-au exprimat obţiunea în acest sens.
(3) Achizitorul efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia 

acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv achizitor, prestator şi 
subcontractant sau de achizitor şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, furnizorul 
blochează confirmarea prestării obligaţiilor asumate de subcontractant.
(4)Dispoziţiile prevăzute la alin. (1)-(3) nu diminuează răspunderea prestatorului în ceea ce priveşte 
modul de îndeplinire a contractului de achiziţie publică
16.2. - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele 
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor cuprinzând datele de recunoaştere a acestora, precum şi contractele 
încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.
16.3. - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător fata de achizitor de modul în care îndeplineşte 
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îndeplineşte 
partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, dacă aceştia nu 
îndeplinesc partea lor din contract.
16.4. - (1) Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu a îndeplinit partea 
sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu modifică valoarea aferentă activităţilor 
subcontractate, care va fi cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind 
subcontractată si se va face doar cu acordul prealabil al achizitorului.
– (2) – Noii subcontractanţi au obligaţia de a prezenta o declaraţie pe propria răspundere prin care 
îşi asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini şi a propunerii tehnice depuse de către 
contractant la ofertă, aferentă activităţii supuse subcontractării.
– (3) Contractele de subcontractare şi declaraţiile vor fi prezentate cu cel puţin 15 zile înainte de 
momentul începerii prestării serviciilor de către noii subcontractanţi.
16.5 – (4) Noii subcontractanţi au obligaţia de a transmite certificatele şi alte documente necesare 
pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor 
corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică.

17. Rezilierea contractului
17.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, dă dreptul 
părţii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii şi de a pretinde plata de daune-interese.
17.2. Prezentul contract se reziliaza de plin drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere a 
prestatorului, fără încuviinţarea vreunei instanţe judecătoresti şi/sau arbitrale şi fără a mai fi 
necesară îndeplinirea vreunei formalităţi prealabile, în următoarele situaţii :

a) prestatorul nu execută  contractul în conformitate cu obligaţiile asumate, abandonează serviciile sau 
nu respectă instrucțiunile motivate ale achizitorului;

b) prestatorul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispoziţiile emise de către achizitor sau de către 
reprezentantul său autorizat;
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c) prestatorul încalcă dispozițiile art. 18 din prezentul contract;
d) prestatorul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o 

hotărâre judecătorească definitivă;
e) prestatorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe care 

Achizitorul îl poate justifica;
f) împotriva prestatorului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la 

fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna 
intereselor financiare ale CE;

g) are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea 
juridică, natura sau controlul prestatorului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt 
înregistrate într-un act adiţional la prezentul contract;

h) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea Contractului;
i) prestatorul nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează garanţia 

sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele;
j) prestatorul nu se conformează într-o perioadă de timp rezonabilă notificării emise de către 

Achizitor, care îi solicită remedierea executării necorespunzătoare sau neexecutării obligațiilor din 
prezentul contract, care afectează în mod grav executarea corespunzătoare și la timp a serviciilor;

k) apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc 
la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi 
contrară interesului public.

l) prestatorul a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul sindic.
m) prestatorul nu a indeplinit imediat o obligatie contractuala, desi se impunea a fi executata in regim 

de urgenta.
n) prestatorul subcontracteaza fara a avea acordul scris al achizitorului.

16.3 . În cazul rezilierii contractului, achizitorul va întocmi situaţia serviciilor efectiv prestate, după 
care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, 
precum şi daunele pe care trebuie să le suporte prestatorul din vina căruia s-a reziliat contractul. 
16.4.  În cazul în care oricare dintre părţi încalcă prevederile Contractului prin neîndeplinirea  
unei/unor obligaţii care îi revin potrivit acestuia, partea prejudiciată prin încălcare va fi îndreptăţită 
la următoarele remedii:
a) despăgubiri; şi/sau
b) rezilierea Contractului. 
16.5. În orice situaţie în care Achizitorul este îndreptăţit la despăgubiri, poate reţine aceste 
despăgubiri din orice sume datorate Prestatorului .
16.6  Se va corela cu caietul de sarcini -clauze referitoare la reziliere.

18.Cesiunea
18.1. - Intr-un contract de achiziţie publică este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acel 
contract,  cu excepţia cesiunilor prevăzute în contract şi actele normative în vigoare.
18.2.-Cesiunea creanţelor rezultate din contract este permisă numai cu acceptul prealabil, exprimat 
in scris al achizitorului.
18.3. - Achizitorul poate urmări orice pretenţie la daune pe care furnizorul ar putea să o aibă 
împotriva terţului/terţilor susţinător/susţinători declaraţi pentru nerespectarea obligaţiilor asumate 
prin angajamentul ferm. In acest sens, furnizorul se obligă să cesioneze  drepturile rezultate din 
angajamentul ferm către achizitor, cu titlu de garanţie.

19. Forta majora
19.1 – Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
19.2.– Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta actionează.
19.3.– 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.
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19.4 – 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 limitarii consecinţelor.
19.5.– Dacă forta majoră actionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 4 luni, 
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, 
fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

20. Soluţionarea litigiilor
20.1.- Achizitorul şi  prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau in legatură cu 
îndeplinirea contractului.
20.2.- Daca în urma acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil 
o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se solutioneze, de către instanţele 
judecătoreşti din România.

21. Limba care guvernează contractul
21.1. - Limba care guvernează contractul este limba română.

22. Comunicări
22.1 - (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.
22.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, fax sau e-mail, cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării.

23. Legea aplicabilă contractului
23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Parţile au înţeles să încheie azi ............................  prezentul contract în 2 (două) exemplare, 
din care 1 pentru achizitor şi un exemplar pentru prestator.   

             Achizitor, Prestator,

PRIMĂRIA COMUNEI LIVEZENI
prin   

            PRIMAR                                                                  ADMINISTRATOR 
Banyai Istvan 


