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CONTRACT, DE PREST�RI SERVICI
Nr...A.... din 19.06.2018 al 

Art. 1 PÅR�ILE CONTRACTANTE 

ocen 
nr. s8A, sector 4 _i adresa de corespondent� in Bucure_ti, Bulevardul Metalurgiei, nr. 12-18, Centru

inmatriculat� la Registrul Comertului sub nr. 

S.C. AMENAJAREA DOMENIULUI PUBLIc 4 (A.D.P, 4) S.A., cu sediul social in Bucuregti, 905. 

Comercial Grand Arena Berceni, etajul 1, sector 4, IBAN pentru virament 

având RO _i C.U.I. 14665500, Cod 

J40/4463/2002, atribut fiscal 

O2DNDE441sVi5615204410 deschis la BRD - Berceni, reprezentat� legal prin Director General 
GO1eac 

Marian, în calitate de PRESTATOR 

upendentei 
nr. 2, sector 5, avand CIF 265972 13, reprezentat prin director dil. Florin Diaconescu, 

denumit in continuare BENEFICIAR, 

2. Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti PROEDUS, cu sediul SOCial in Ducure

ODiectul contractului const� în prestarea serviciilor/operatiunilor de salubrizare, maturat manua,

ain 
prevazute in Devizul -anexa la contract, desf�_urate în locatia indicat� de c�tre beneficiar din 

Bucuresti Parcul Tineretului de la intrarea Gheorghe Sincai pana dupa fantanile arteziene si 

inceperea aleilor, sector 4 în perioada 23-24 iunie 2018.

2.2. Tariful pentru prestarea seviciilor este cel prevazut in Devizul- Anexa care face parte integranta din 

prezentul contract. 

Art. 2 OBIECTUL SI TARIFUL CONTRACTULUJI 

Art. 3. PLATA

3.1. Plata se va face în baza facturii fiscale emise de c�tre prestator, în termenul scadent de 30 zile de la 

data finaliz�rii evenimentului, la casieria acestuia sau prin ordin de plat�, în contul prestatorului. 

3.2. Plata se va face cu Ordin de Plata in contul prestatorului nr. RO72BRDE441SV15615204410 deschis la 

BRD Berceni. 

Art. 4. DURATA CONTRACTULUI 

4.1 Durata contractului este valabil pana la indeplinirea tuturor obligatiilor de catre partile contractante. 

4.2 Durata contractului poate fi prelungit� cu acordul ambelor p�r�i, prin încheierea unui act adi�ional de 

prelungire 

Art. 5 OBLIGA�IILE PRESTATORULUI 

5.1. Prestatorul are obligatia de a indeplini obiectul contractului cu profesionalismul �i promtitudinea cuvenite 

angajamentului asumat. 

5.2. Prestatorul este pe deplin responsabil atât de siguranta tuturor operatiunilor _i metodelor de prestare

utilizare, cât _i de calificarea personalului folosit pe toat� durata contractului. ESTI 



restatorul are obliga�ia de a comunica in scris beneficiarului, în vederea acceptärii de catre acesta, 

orice modificare intervenit� dup� semnarea contractului. 

Art. 6 OBLIGA�IILE BENEFICIARULUI 

6.1. Beneficiarul se oblig� s� achite contravaloarea servicilor prev�zute în contract, în termenul men�ionat la

art. 3 din prezentul contract. 

6.2. In cazul neefectu�rii pl�tii la termen beneficiarul se oblig� la plata unor penalit��i de 0,5% pentru fiecare

zi de întarziere, calculate din valoarea total� a facturii fiscale emise de prestator _i neachitate. 

6.3. Beneficiarul se oblig� s� pun� la dispozi�ia prestatorului eventualele informatii suplimentare pe care le 

ar detine _i care nu au fost avute în vedere la data încheierii contractului, dac� acestea sunt necesare in 

vederea aducerii la îndeplinire în bune conditii a prezentului contract. 

6.4.Beneficiarul are obligatia de a de�ine toate avizele _i autoriza�jile necesare pentru indeplinirea 

contractului, find singurul responsatbil pentru lipsa acestora _i pentru orice reclamatie/plângere sau sesizare

fäcut� în legatur� cu obiectul prezentului contract. 

Art. 7 SOLU�IONAREA LITIGIILOR 

7.1. Beneficiarul _i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil�, prin conciliere 

direct�, orice neintelegere sau disput� care se poate ivi între ei în cadrul sau în leg�tur� cu îndeplinirea 

contractului. 

7.2. Dac� dup� 5 zile de la începerea acestor tratative beneficiarul _i prestatorul nu reusesc s� rezolve în 

mod amiabil o divergen�� contractual�, aceasta va fi dedus� spre solu�ionare instantei judec�tore_ti 
competente de la sediul prestatorului. 

Art. 8 ÎNCETAREA cONTRACTULUI 

8.1. Prezentul contract înceteaza în urm�toarele situa�ii: 

neexecutarea obliga�ilor esentiale de c�tre vreuna dintre pär�i;
cesionarea drepturilor �i obliga�iilor prev�zute în contract får� acordul celeilalte p�r�i;
prin acordul p�r�ilor; 

denuntarea unilateral� de c�tre oricare dintre p�r�i, înainte de începerea serviciilor; 
la initiativa prestatorului, cu o notificare prealabila de 5 zile.

8.2. Partea care invoc� o cauz� de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte p�rti,
cu cel putin 5 zile inainte de data la care încetarea urmeaz� s�-_i produc� efectele. 
8.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de c�tre beneficiar, d� dreptul prestatorului de a cere rezilierea contractului, beneficiarul urmând s� suporte daune interese în condi�iile legii. 8.4. Rezilierea contractului nu va avea nici un efect asupra obliga�iilor deja scadente între p�r�ile COntractante. 

STI S.4, 



Art. 9.FORTA MAJOR�

orta major� exonereaz� de r�spundere partea care o invoc� �i o dovede�te. In acest caz, på�ile sunt 

S incetarea acestuia, prezentând, in acela_i timp celeilalte p�rti, un certificat emis de Camera de Comert si 

Industrie. La primirea notific�rii de fort� major�, p�rtile se vor consulta de indat� �i vor hot�rî asupra 

Olgate sâ-�i notifice reciproc evenimentul considerat drept fort� major�, in termen de 5 zile de la inceperea 

actiunilor �i m�surilor întreprinse pentru a limita efectele evenimentului �i a-l dep��i. 

Art. 10 CLAUZE FINALE 

0.1 Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre pår�ile contractante. 

10.2 Dac� realizarea presta�iei nu este posibil� din motive imputabile beneficiarului, presta�ia se va

considera efectuat� _i va fi facturat� conform prezentului contract. 

10.3 Prestatorul este exonerat de nerespectarea graficului de colectare a de_eurilor in condi�ii nefavorabile

de acces la locul de colectare cum sunt: c�i de acces blocate, z�pad� mare, ploi torentiale, inunda�ii, urmare

Cutremure, etc. 
10.4 Prezentul contract, reprezint� vointa p�r�ilor _i înl�tur� orice alt� în�elegere verbal� dintre acestea,

anterioar� sau ulterioar� încheierii lui. 

10.5 In cazul în care p�rt�ile î_i încalc� obliga�iile lor, neexercitarea de partea care sufer� vreun prejudiciu a 

dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent b�nesc a obliga�iei respective nu înseamn� c� ea 

a renuntat la acest drept al s�u. 

Incheiat la sediul prestatorului, în dou� exemplare ambele cu valoare de original, câte unul pentru fiecare 

parte contractant�, ast�zi 19.06.2018 

PRESTATOR BENEFICIAR 

s.C. AMENAJAREA DOMENIULUI PUBLIC 4 (A.D.P.Centrul de Proiecte Educationale si Sportive 

Director Genera
Goleac Marian 
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Director general 
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Luminjta Toderascu 
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