
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA                       
           PROIECT  

      
             HOTĂRÂREA  NR. _____ 

privind modificarea contractului de prestare servicii nr.4/2005 privind „Cadastru de 
specialitate imobiliar – edilitar şi realizarea sistemului informaţional privind 

constituirea băncii de date urbane în municipiul Craiova” 

 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

26.09.2013; 
Având în vedere raportul nr.139073/2013 întocmit de Direcţia Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului prin care se propune modificarea  contractului de prestare servicii 
nr.4/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Geotop 2001 
S.R.L. Bucureşti, având ca obiect „Cadastru de specialitate imobiliar – edilitar şi realizarea 
sistemului informaţional privind constituirea băncii de date urbane în municipiul Craiova”;      

În conformitate cu prevederile Legii nr.165/2013 privind privind masurile pentru 
finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in 
mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania  şi ale Hotărârii Guvernului 
nr.401/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013;  

În temeiul art.36, alin.2, lit.b coroborat cu alin.4, lit. d, art.45, alin.1, art.61 alin.2, 
art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă modificarea  contractului de prestare servicii nr.4/2005 încheiat între 

Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Geotop 2001 S.R.L. Bucureşti, 
având ca obiect „Cadastru de specialitate imobiliar – edilitar şi realizarea sistemului 
informaţional privind constituirea băncii de date urbane în municipiul Craiova”, 
după cum urmează:  

a)  Articolul 2, punctul 2.1 se completează cu un nou alineat (2), care va avea 
următorul conţinut:  

"Prestatorul se obligă să presteze următoarele servicii: 
 - măsurarea tarlalelor pe contur fără parcelare; 
 - calculul rezervei de teren rămas la dispoziţia comisiei locale de fond funciar; 
 - identificarea şi măsurarea terenurilor aparţinând domeniului public şi privat al 

municipiului Craiova." 
 b)   Articolul 2, punctul 2.2 se completează cu un nou alineat (2), care va avea   

următorul conţinut: 
"Preţul convenit pentru serviciile prestate conform punctului 2.1, alineat (2), este de 
15lei/ha (cu T.V.A.)" 

 



c) Articolul 3, punctul 3.1 se completează cu un nou alineat (2), care va avea 
următorul conţinut: 
"Termenul final de execuţie pentru serviciile prestate conform articolul 2, punctul 
2.1, alineat (2) este 02 decembrie 2013". 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a Contractului de prestare servicii nr.4/2005 privind “Cadastru de 
specialitate imobiliar-edilitar şi realizarea sistemului informaţional privind 
constituirea băncii de date urbane în municipiul Craiova”. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului, Serviciul Registrul Agricol şi S.C. Geotop 2001 S.R.L. 
Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 

  
           INIŢIATOR,  AVIZAT, 
              PRIMAR,   SECRETAR, 
 Lia – Olguţa VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 
  

 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



                                                                                                    

 

DIRECŢIA URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI 

Nr. 139073 din 19.09.2013 

         Se aprobă, 

          PRIMAR, 

         Lia Olguţa Vasilescu 

RAPORT 

privind modificarea Contractului de prestare de servicii nr.4/2005 având ca obiect 
“Cadastru de specialitate imobiliar-edilitar şi realizarea sistemului informaţional 

privind constituirea băncii de date urbane în Municipiul Craiova” 

 La data de 28.09.2005 s-a încheiat Contractul de prestare servicii nr.4 /2005, între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova - în calitate de achizitor şi Centrul Naţional de 
Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie Bucureşti (lider al asociaţiei dintre 
C.N.G.C.F.T. Bucureşti şi S.C. GEOTOP 2001 S.R.L. Bucureşti) - în calitate de prestator, 
având ca obiect realizare “Cadastru de specialitate imobiliar-edilitar şi realizarea sistemului 
informaţional privind constituirea băncii de date urbane în Municipiul Craiova”, durata 
acestui contract fiind de 2 ani de la data semnării. 

Prin actele adiţionale încheiate ulterior, contractul a suferit modificări prin 
completare, atât în ceea ce priveşte suplimentarea lucrărilor, cât şi perioadele de prestare a 
serviciilor, respectiv termenul de execuţie al lucrărilor, acesta fiind prelungit până la 
15.03.2014, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.154/28.03.2013. 

În Monitorul Oficial nr.278/17.V.2013 a fost publicată Legea nr.165/16.05.2013, 
privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a 
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, iar în 
Monitorul Oficial nr.393/29.VI.2013 a fost publicată Hotărârea Guvernului 
nr.401/19.06.2013, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.165/2013 privind 
măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a 
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. 

În conformitate cu prevederile art.6 şi următoarele din Legea nr.165/2013, privind 
măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a 
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imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, prin care se 
impune inventarierea terenurilor din limita Unităţii Administrativ Teritoriale Craiova şi 
având în vedere derularea Contractului de prestare servicii nr.4/28.09.2005, privind 
realizare “Cadastru de specialitate imobiliar-edilitar şi realizarea sistemului informaţional 
privind constituirea băncii de date urbane în Municipiul Craiova” şi a actelor adiţionale 
ulterioare, cu S.C. GEOTOP 2001 S.R.L. BUCUREŞTI - firmă autorizată de Agenţia 
Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară cu Clasa I/Autorizaţia B 0910 prin adresa 
cu nr.132011/06.09.2013 s-a cerut punctul de vedere al acesteia privitor la intenţia 
instituţiei noastre de completare a obiectivului contractului cu următoarele activităţi: 

- măsurarea tarlalelor pe contur fără parcelare; 

- calculul rezervei de teren rămas la dispoziţia comisiei de aplicare a Legii 
nr.165/2013, privind măsurile  pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau 
echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în 
România; 

- identificarea şi măsurarea terenurilor aparţinând domeniului public şi privat al 
municipiului Craiova, 

cu realizare în termenele stabilite de Legea nr.165/2013, privind măsurile  pentru 
finalizarea procesului de restituire, în natură sau echivalent, a imobilelor preluate în mod 
abuziv în perioada regimului comunist în România şi Hotărârea Guvernului nr.401/2013 
pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.165/2013. Suprafaţa estimată ca făcând 
obiectul celor trei activităţi fiind de  până la 5000 ha, preţul propus de instituţia noastră 
pentru activităţile mai sus-menţionate a fost de 15lei/ha. 

Prin adresa nr.328/09.09.2013, înregistrată în cadrul Primariei Municipiului Craiova 
sub nr.135505/12.09.2013, S.C. GEOTOP 2001 S.R.L. BUCUREŞTI îşi exprimă acordul 
cu privire la completarea obiectivelor Contractului de prestare servicii nr.4/28.09.2005, 
privind realizare “Cadastru de specialitate imobiliar-edilitar şi realizarea sistemului 
informaţional privind constituirea băncii de date urbane în Municipiul Craiova” şi a actelor 
adiţionale ulterioare cu următoarele activităţi: 

- măsurarea tarlalelor pe contur fără parcelare; 

- calculul rezervei de teren rămas la dispoziţia comisiei de aplicare a Legii 
nr.165/2013, privind măsurile  pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau 
echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în 
România; 

- identificarea şi măsurarea terenurilor aparţinând domeniului public şi privat al 
municipiului Craiova, 

cu realizare în termenele stabilite de Legea nr.165/2013, privind măsurile  pentru 
finalizarea procesului de restituire, în natură sau echivalent, a imobilelor preluate în mod 
abuziv în perioada regimului comunist în România şi Hotărârea Guvernului nr.401/2013 



pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.165/2013. Totodată a fost acceptat şi 
preţul de 15lei/ha pentru activităţile mai sus-menţionate. 

Având în vedere prevederile Legii nr.165/2013, privind măsurile  pentru finalizarea 
procesului de restituire, în natură sau echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în 
perioada regimului comunist în România, Hotărârii Guvernului nr.401/2013 pentru 
aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.165/2013 şi art.36 alin.2 lit.b, coroborat cu 
alin.4 lit.d, art.45 alin.2 lit.e, art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001 – republicată, privind 
administraţia publică locală coroborate cu art.21 lit.2 din Contractul de prestare servicii 
nr.4 din 28.09.2005, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

1. Modificarea, prin completare, a Contractului de prestare servicii 
nr.4/28.09.2005, privind realizare “Cadastru de specialitate imobiliar-edilitar şi 
realizarea sistemului informaţional privind constituirea băncii de date urbane în 
Municipiul Craiova”, astfel cum a fost modificat şi completat prin actele adiţionale 
încheiate ulterior, după cum urmează: 

- Articolul 2, punctul 2.1 se modifică prin completare cu un nou alineat (2), care 
va avea următorul conţinut:  

"Prestatorul se obligă să presteze următoarele servicii: 

 - măsurarea tarlalelor pe contur fără parcelare; 

 - calculul rezervei de teren rămas la dispoziţia comisiei locale de fond funciar; 

 - identificarea şi măsurarea terenurilor aparţinând domeniului public şi privat al 
municipiului Craiova." 

- Articolul 2, punctul 2.2 se modifică prin completare cu un nou alineat (2), care 
va avea următorul conţinut: 

"Preţul convenit pentru serviciile prestate conform punctului 2.1, alineat (2), este 
de 15lei/ha (cu T.V.A.)" 

- Articolul 3, punctul 3.1 se modifică prin completare cu un nou alineat (2), care 
va avea următorul conţinut: 

"Termenul final de execuţie pentru serviciile prestate conform articolul 2, punctul 
2.1, alineat (2) este 02 decembrie 2013". 

2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional 
de modificare a Contractului de prestare servicii nr.4/2005 privind “Cadastru de 
specialitate imobiliar-edilitar şi realizarea sistemului informaţional privind 
constituirea băncii de date urbane în municipiul Craiova”. 

 



         Arhitect Şef,                Şef Serviciu 

  Gabriela MIEREANU           Stela-Mihaela ENE 

 

             Întocmit 

               ing. Silviu OPRIŞ 

 

Vizat de legalitate, 

Cons.jur. Nicoleta GALBENU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA ::;iffi

Str. A.l. Cuza, Nr. 7
Craiova, 200585

Tef.: 402511416235
Fax: 402511411561

consi I i u loca l@pri ma riacraiova. ro
www. p ri ma riac ra i ova. ro

SERVICIUL REGISTRUL AGRICOL
Nr. fV?all I A6 -00 . zo13

C d t r e ,
s.c. GEoToP 2001 s.R.L. - BUCURE9TI
str.loan Neculce, nr.76, sector 7

in conformitate cu pr"u"O"rit" art.6 gi urmdtoarele din Legea nr.165t2013,
privind misurile pentru finalizare procesului de restituire, in naturd sau prin echivalent,
a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Rom6nia, se
impune inventarierea terenurilor din limita UnitSlii Administrativ Teritoriale Craiova.

La momentul actual municipiul Craiova are in derulare Contractul de prestdri
servicii nr.4128.09.2005, privind realizarea lucrdrii 'Cadastru de specialitate imobiliar
edilitar gi realizarea sistemului informalional pivind constituirea bdncii de date urbane
in Municipiul Craiova', ?ncheiat cu societatea dumneavoastrS, institulia noastra
inten[iondnd completarea obiectivului cu urmdtoarele activitili:

- misurarea tarlalelor pe contur fdrd parcelare;
- calculul rezervei de teren rimas la dispozifia comisiei de aplicarea a Legii

nr.165/2013, privind mdsurile pentru finalizare procesului de restituire, in naturd sau
prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in
Rom6nia;

- identificarea 9i misurarea terenurilor apa(indnd domeniului public ai privat al
municipiului Craiova,

cu realizare in termenele stabilite prin Legea nr.165/2013, privind mdsurile
pentru finalizare procesului de restituire, in naturi sau prin echivalent, a imobilelor
preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Rominia gi H,G.nr.401/2013
pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.165/201 3

Suprafafa de teren estimati ca ficdnd obiectul celor trei activitdti este Intre
4.000ha 9i 5.000ha, prelul propus de institulia noasfa fiind de 15 lei/ha.

Fala de cele mentionate mai sus, vi rugim ca pAnd la data 13.09.2013 s i
ne comunicafi punctul dumneavoastrd de vedere.
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CONTRACT DE PRESTARE DE SERVICII
nr.4 din 28.09.2005.

incheiat in baza Procesului verbal de negociere nr. 58412118.08.2005 a comisiei de
negociere, numita prin Dispozilia Primarului Municipiului Craiova nr. 11532115.07.2OO5, si avAnd
in vedere alocarea de fonduri prin Programul de investitii - anexa a bugetului de venituri si
cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2005 aprobat prin H.C.L.M. nr.
21712004 si rectificat prin HCLM N. 1491O4.2OO5 si HCLM nr. 198/05.2005 , precum gi
prevederile HG 52111997, subdiviziunea clasificatiei bugetului aprobat 63.02.70.72.50

1. Pa4i contractante
lntre
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA, adresa sediului: str. A.l. Cuza. nr. 7,

telefon/fax 0251 41 5177 141 1 561,cod fiscal 441721 4, cod IBAN RO0BTREZ291 630270XXXXX-;' 
deschis la Trezoreria Craiova, reprezentata prin primar - ec. Antonie Solomon si director
economic - ec. Nicolae Pascu, in calitate de achizitor, pe de o parte

< l

CENTRUL NATIONAL De GEODEZIE, CARTOGRAFIE, FOTOGRAMMETRIE 9i
TELEDETECTIE BUCURE$TI adresa sediului: BLD. Expoziliei nr.1A, sector 1 Bucuregti,
telefon 0211224.42.84, fax 0211224.19.96, cod fiscal R14057015, cod IBAN
R036TRE27015025XXX005050 reprezentata prin director CNGCFT loan Stoian, in calitate de
prestator, de cealaltd parte,

a intervenit prezentul contract.

2. Obiectul 9i prelul contractului
2.1. - Prestatorul se obligi se presteze ,, Cadastru de specialitate imobiliar-edilitar gi

realizarea sistemului informafional privind constituirea bdncii de date urbane in
Municipiul Craiova", in perioada convenita Si in conformitate cu obligaliile asumate prin
caietul de sarcini parte integrantd a prezentului contract.

2.2. - Achizitorul se obligi sd pliteasci prestatorului pretul convenit pentru indeplinirea
.: contractului de servicii conform ofertei financiare intocmite pe baza devizului de lucriri.

o (1) Prelul convenit pentru indeplinirea contractului, pldtibil prestatorului de cdtre achizitor,
este de 8.214.416lei RON, din care TVA in valoare de 1.31 1.545 lei RON.

2.3. Surse de finanlare: a) bugetul de stat; b) bugetul local; c) alte surse (regii autonome,
ministere, etc. )

2.4 Suma prevazuta pentru anul 2005 in bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local
Municipal Craiova este de 600000 lei(RON) cu TVA inclus.

3. Durata contractului
3.1. - Prestatorul se obligd sd presteze ,, Cadastru de specialitate imobiliar-edilitar 9i

realizarea sistemului informalional privind constituirea bincii de date urbane in
Municipiul Craiova" in decurs de 2 ani de la data semnarii contractului.

4. Definifii
4.1 . - ln prezentul contract urmitorii termeni vor fi interpretali astfel:



a) contract - actul juridic care reprezintd acordul de vointd al celor doui pirti incheiat intre
o autoritate contractanti, in calitate de achizitor, gi un prestator de servicii, in calitate de
prestator;

b) achizitor gi prestator - pd(ile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in
prezentul contract;

c) pre(ul contractului - pretul plStibil prestatorului de cdtre achizitor, in baza contractului,
pentru indeplinirea integralS gi corespunzdtoare a tuturor obliga{iitor asumate prin contract;

d) servicii - activitati a caror prestare face obiectul contractului;
e) produse - echipamentele, masinile, piesele de schimb si orice late bunuri cuprinse in

anexa/anexele la prezentrul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferent
serviciilor prestate conform contractului;

0 standarde - standardele, reglementdrile tehnice sau altele asemenea prevdzute in
Caietul de sarcini 9i in propunerea tehnicd;

g) forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza
greselii sau vinii acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care
face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restFictii
aparute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu
este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fara a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti) ;

hl zi - zi calendaristici; an - 365 de zile.

5. Aplicabilitate
5.1. - Contractul de servicii intri in vi$oarg dgga constituirea garantiei de buna executie,

astfel cum s-a convenit la pct. 1 0, la data de /4, !.!"J. :.. 2AO5.

6, Documentele contractului
6.1 . - Documentele prezentului contract sunt:
a) graficul de prestare;
b) graficul de pldti;
c) propunerea tehnicd gi propunerea financiar6;
d) Caietul de sarcini;
e) alte anexe la contract

7. Standarde
7.1. - (1) Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele prezentate de

catre prestator in propunerea sa tehnica.
(2) Studiul va fi elaborat cu respectarea legislatiei romane in vigoare si a normativelor de

specialitate.

8. Caracterul confidenfial al contractului
8.1 . - (1 ) O parte contractanti nu are dreptul, firi acordul scris al celeilalte pdrti:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei tede p5(i, in afara

acelor persoane implicate in indeplinirea contractului;
b) de a utiliza informatiile gi documentele ob-tinute sau la care are acces in perioada de

derulare a contractului, in alt scop decdt acela de a-gi indeplini obligatiile contractuale.
(2) Dezvdluirea oricdrei informalii fald de persoanele implicate in indeplinirea contractului

se va face confidential gi se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea
indeplinirii contractului.



8.2. - O parte contractantd va fi exoneratd de rispunderea pentru dezvSluirea de informatii
referitoare la contract dacd:

a) informatia era cunoscutd p5(ii contractante inainte ca ea sd fi fost primit5 de la cealalti
parte contractantd: sau

b) informalia a fost dezvdluiti dupd ce a fost oblinut acordul scris al celeilalte perti
contractante pentru asemenea dezvSluire; sau

c) partea contractantd a fost obligatd in mod legat si dezvdluie informatia.

9. Drepturi de proprietate intelectuali
9.1. - Prestatorul are obliga{ia de a despdgubi achizitorul impotriva oricdror: a) reclamatii

9i acliuni in justilie, ce rezultd din incSlcarea unor drepturi de proprietate intelectualS (brevete,
nurne, mdrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaliile sau r.rtilajele
folosite pentru sau in legdturd cu presiarea serviciilor; gi

b) daune-interese, msturi, taxe $i cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceplia situatiei
in care o astfel de incdlcare rezultd din respectarea Caietului de sarcini intocmit de cltre
achizitor.

10. Garanlia de buni execufie a contractului
10.1. - (1) Prestatorul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului

in perioada convenita in contract.
(2) Achintorul are obligatia de a elibera garantia pentru participare numai dupa ce

prestatorul a facut dovada contituirii garantiei de buna executie.
1O.2. - (1 ) Cuantumul garanliei de bund execulie reprezinta un procent din pretul

contractului, respectiv 5% din pretul (fara WA) a contractului de servicii.
(2) Garanlia de bund execu(ie se constituie prin retineri succesive din sumele datorate

pentru facturi par-tiale. Contractantul are obligalia de a deschide un cont la dispozitia autoritdtii
contractante, la o bancd agreatA de ambele pirti.

(3) Achizitorul are obligalia de a elibera / restitui garanlia de buni executie in cel mult 14
zile de la data indeplinirii integrale de cdtre prestator a obligaliilor asumate prin contractul
respectiv, daci nu a ridicat pretenlii p6ni la acea dat5, conform legisla,tiei in vigoare.

10.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenlii asupra garanliei de buni execu[ie, in
limita prejudiciului creat, daci prestatorul nu igi indeplinegte obligatiile asumate prin prezentr.ll
contract. Anterior emiterii unei pretenlii asupra garantiei de bun5 execulie achizitorul are
obligalia de a notifica acest lucru prestatorului, precizAnd totodati obligaliile care nu au fost

r---resPectOte.

1 1. Responsabilitelile prestatorului
11.1. - (1) Prestatorul are obliga{ia de a presta serviciile prevdzute in contract cu

profesionalismul gi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat gi in conformitate cu
propunerea sa tehnica.

(2) Prestatorul are obliga{ia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele
umane, materiale, instalatiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de naturi provizorie, fie
definitive cerute de $i pentru contract, in misura in care necesitatea asigurdrii acestora este
previzr.",td in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

11.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea servicii{or in mnformitate
cu graficul de prestare convenit, conform oferiei adjudecate. Totodate este respunzdtor atat de
siguranla tuturor operatiunilor gi metodelor de prestare utilizate, c€t gi de calificarea
personalului folosit pe toatd durata contractului.



11.3. - Prestatorul se obliga sa predea ,, Cadastru de specialitate imobiliar-edilitar 9i
realizarea sistemului informafional privind constituirea bincii de date urbane in
Municipiul Craiova" asa cum este mentionat in caietul de sarcini, anexd la contract .

1 2. Responsabilititile achizitorului
12.1. Achizitorul va asigura constituirea comisiilor locale prin ordin al prefectului in

vederea delimitdrii unitSlilor administrativ teritoriale ale Municipiului Craiova 9i stabilirea
limitelor fald de fiecare unitate administrativ teritoriald invecinatd, precum si a intravilanului
conform P.U.G. aprobat prin HCLM nr.231 2000.

12.2. Achizitorul va pune la dispozilia prestatorului planurile parcelare gi documentele
privind punerea in posesie a cetetenilor in baza Legilor Fondului Funciar.

12.3. - Achizitorul are obliga{ia de a pune la dispozitie prestatorului, in masura in care
dispune de acestea, orice facilitdli gi/sau informalii pe care acesta le-a cerut in propunerea
tehnicd gi pe care le considerd necesare pentru indeplinirea contractului.

13. Receplie gi verificiri
13.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili

conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnici 9i din Caietul de sarcini.
13.2. - Verificdrile vor fi efectuate la sediul executantului in conformiiate cu prevederile din

prezentul contract. Achizitorul are obligatia de a notifica in scris prestatorului identitatea
reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop.

13.3. - Verificarea gi receplia lucrdrilor se vor efectua pe baza dosarelor de verificare
neutrd la receplia finald. Costurile pentru verificiri 9i receptii vor fi suportate de cdtre
executantul lucrdrii.

1 4. incepere, finalizare, intArzieri, sistare
14.1. - (1) Prestatorul are obligalia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt

posibil de^ la data intrarii in vigoare a contractului.
(2) ln cazul in care prestatorul suferd intArzieri gi/sau suporte costuri suplimentare,

datorate in exclusivitate achizitorului, pdrtile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; 9i
b) totalul cheltuielilor aferente, dacd este cazul, care se vor adiuga la pre{ul contractului.
14.2: - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, dacd este cazul. orice fazd a

acestora prevdzutd sd fie terminatd intr-o perioadd stabilitd in graficul de prestare trebuie
finalizatd in termenul convenit de pd(i, termen care se calculeazd de la data inceperii prestdrii
serviciilor.

(2) in cazul in care:
a) orice motive de intArziere ce nu se datoreazd prestatorului; sau
b) alte circumstante neobignuite, susceptibile de a surveni altfel dec6t prin incelcarea

contractului de citre prestator indreptdtesc prestatorul sd solicite prelungirea perioadei de
prestare a serviciilor sau a oricdrei faze a acestora, pdrtile vor revizui, de comun acord,
perioada de prestare 9i vor semna un act adi{ional.

14.3. - Dacd pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respecti graficul de
prestare, acesta are obliga{ia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea
datei/perioadelor de prestare asumate in graficul de prestare se face cu acordul pdrtilor, prin
act adifional.

14.4. - Cu exceplia prevederilor clauzei 22 gi in afara cazului in care achizitorul este de
acord cu o prelungire conform clauzei 14.3, o intarziere in indeplinirea contractului dd dreptul
achizitorului de a solicita penalitdli prestatorului potrivit prevederilor clauzei 19.



15. Modaliteli de plati
15.1 . - Achizitorul are obligatia de a efectua plata cdtre prestator in termen de 20 zile de la

emiterii facturii de cdtre prestator.
15.2. - Achizitorul nu acorda avans prestatorului.
15.3 - Daci achizitorul nu onoreazd facturie in termen de 20 de zile de la expirarea
perioadei prevdzute la clauza 15.1 gi fdrd a prejudicia dreptul prestatorului de apela la
prevederile clauzei 19.1, acesta din urm5 are dreptul de a sista prestarea serviciilor.
15.4. - Achizitorul va efectua platile catre prestator in functie de sumele alocate de la
bugetul local, fondurile obtinute de la M.T.C T. prin transferul unor sume de la bugetul de
stat,precum si din fonduri obtinute de la regii autonome, ministere, etc.
16. Actualizarea prelului contractului
16.1 . - Pentru serviciile prestate plStile datorate de achizitor prestatorului sunt cele

declarate in propunerea financiard, anexi la contract.
16.2. - Prelul contractului nu se actualizeazd pe durata executarii contractului prevazuta la

art.3.
16.3 - Pretul este ferm indiferent de numarul fiselor corpurilor de proprietate din domeniul

public si privat.
16.4 17. Amendamente
17.1. - Pi(ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni

modificarea clauzelor contractului prin act aditional numai in cazul apariliei unor circumstanle
carc lezeaze interesele comerciale legitime ale acestora gi care nu au putut fi prevdzute la data
incheierii contractului.

18. Subcontractanli
18.1. - Prestatorul are obligalia de a incheia contracte cu subcontractantii desemna{i, in

aceleagi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.
18.2. - Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele

incheiate cu subcontractantii desemna{i.
(2) Lista cuprinzand subcontractantii, cu datele de recunoastere ale acestora, precum si

contractele incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.
18.3. - (1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care

indeplineste contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul in care isi

indeplineste partea sa din contract.
r (3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia

nu isi indeplinesc partea lor din contract.
18.4. - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a

indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul
contractului si va fi notificata achizitorului.

1 9. Penalitafi , daune-interese
19.1 - in cazul in care, din vina sa exclusivi, prestatorul nu reugegte sd igi indeplineascd

obligatiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca
penalitali, o sumi echivalenti cu o cote procentuala de 0,06% pe zi intaziere din prelul
contractului, pana la indeplinirea efectiva a obligatiior.

19.2. - ln cazul in care achizitorul nu onoreazi facturile in termen de 28 de zile de la
expirarea perioadei prevdzute la clauza 15.1, acesta are obligatia de a pldti, ca penaliteti, o
sumd echivalentd cu o cotd procentuald de 0.06% din valoarea contractului pentru fiecare zi
de intaziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

20. Rezilierea contractului



20.1. - Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul contract de citre una dintre pdrti
dd dreptul pd(ii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii gi de a pretinde plata de
daune-interese.

20.2. - Achizitorul igi rezervd dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel
mult 30 de zile de la aparilia unor circumstante care nu au putut fi previzute la data incheierii
contractului gi care conduc la modificarea clauzelor contractuale in aga misurd incit
indeplinirea contractului respectiv ar fi contrar5 interesului public.

20.3. - In cazul prevdzut la clauza 20.2 prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzitoare pentru partea din contract indeplinitd pind la data denunterii unilaterale a
contractului.

21. Cesiunea
21.1. - Prestatorul are obligalia de a nu transfera total sau pa(ial obligaliile sale asumate

prin contract, fdrd sd obtini in prealabil acordul scris al achizitorului.
21.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanlia sau

orice alte obligalii asumate prin contract.

22.Fofia majore
22.1 . - For\a majord este constatate de o autoritate competentS.
22.2. - Forp majori exonereazd p5(ile contractante de indeplinirea obligaliilor asumate

prin prezentul contract, pe toatS perioada in care aceasta actioneaz5.
22.3. - indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de acliune a fortpi majore,

dar fird a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pd(ilor p6n5 la aparilia acesteia.
22.4. - Pariea contractantd care invocS forte majori are obligatia de a notifica celeilalte

pd(i, imediat gi in mod complet, producerea acesteia gi de a lua orice mdsuri care ii stau la
dispozilie in vederea limit5rii consecintelbr.

22.5. - Dacit fo4a majore aqioneaz5 sau se estimeazd cd va acliona o perioade mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte peru incetarea de plin drept a
prezentului contract, fdrd ca vreuna dintre pd(i se poatd pretinde celeilalte daune-interese.

23. Solulionarea litigiilor
23.1. - Achizitorul gi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild,

prin tratative directe, orice nein.telegere sau disputi c€rre se poate ivi intre ei in cadrul sau in
leg6turi cu indeplinirea contractului.

23.2 - Dacd dupd 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale achizitorul 9i
prestatorul nu reugesc sd rezolve in mod amiabil o divergen!5 contractuald, fiecare poate
solicita ca disputa s5 se solulioneze de citre instanlele judecitoregti de la domiciliul
achizitorului

24. Limba care guvemeazi contractul
24.1. - Limba care guverneazd contractul este limba romanS.

25. Gomuniciri
25.1. - (1) Orice comunicare intre pd(i, referitoare la indeplinirea prezentului contract,

trebuie sd fie transmisd in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, c6t gi in

momentul primirii.
25.2. - Comunic5rile intre pi(i se pot face gi prin telefon, telegram5, telex, fax sau e-mail,

cu conditia confirmirii in scris a primirii comunicdrii.

1,$  a



26. Legea e contractului
26.1. - Contra fi interpretat conform legilor din Romgnia.
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