
ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOAC~A 

HOTA.RAREA NR. 54/2021 
privind aprobarea incheierii a unui contract de prestari servicii pentru mentenanfa la sistemul 

de supraveghere video stradal al comunei Moac~a 

Consiliul Local al Comunei Moac~a, in ~edinta ordinara; 
Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 2.209/09.09.2021 al primarului comunei Moaqa; 
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 2.210/09.09.2021 al Compartimentului financiar-

r contabil, impozite ~i taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Moaqa; 
A vand in vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare 

economico-sociala, buget-finante, administrarea domeniului public ~i privat al comunei, agricultura, 
gospodarire, protectia mediului, comert si urbanism ~i al Comisiei pentru administratie publica locala, 
juridica ~i de disciplina, apararea ordinii ~i lini~tii publice ~i a drepturilor cetatenilor din cadrul 
Consiliului local al comunei Moaqa; 

Avand in vedere Capitolul 51.02.103 "Cheltuieli cu materiale ~i servicii" din H.C.L nr. 
43/27 .07.2021 privind rectificarea bugetului local general al comunei Moaqa pe total ~i pe sectiunile 
de functionare ~i de dezvoltare, precum ~i modificarea Programului de investitii publice pe anul 2021; 

A vand in vedere: 
- art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile ~i completarile 

ulterioare; 
- art. 1 alin. (2), art. 2, art. 18 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, 

valorilor ~i protectia persoanelor, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- Decizia pre~edintelui Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter 

Personal nr. 52/2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de 
supraveghere video, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

In temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b ~i lit. d, art. 139 alin. (1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

HOTA.RA.~TE 

Art. 1. - Se aproba incheierea unui Contract de prestari servicii pentru mentenanta la sistemul 
de supraveghere video stradal al comunei Moac~a, intre Comuna Moac~a in calitate de achizitor ~i IT 
CITY SOLUTIONS S.R.L. in calitate de prestator, anexa la prezenta hotarare din care face parte 
integranta. 

Art. 2. - Finantarea cheltuielilor se va asigura din bugetul local al comunei Moac~a. 
Art. 3. - Se imputemice~te primarul comunei Moaqa sa semneze contractul de prestari-servicii 

prevazut la art. 1. 
Art. 4. - Cu executarea prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei Moaqa ~i 

Compartimentul financiar-contabil, impozite ~i taxe din cadrul Primariei comunei Moac~a. 
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Anexa la H.C.L nr. 54/2021 

ROMANIA 

JUDETUL COVASNA 

COMUNA MOAC~A 

PRIMARIA 

Moac~a nr. 354, cod po~tal 527120 tel./fax. 0267-345721 
CF 4201740 E-mail: comunamoacsa@yahoo.com 

Nr. inregistrare beneficiar 
Nr. ------

Nr. inregistrare furnizor 
Nr. _____ _ 

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII 

pentru mentenanta la sistemul de supraveghere video stradal 
al comunei Moac~a 

Preambul: 
Tn temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 
precum ~i al altar prevederi legale emise in aplicarea acesteia, avand in vedere dispozitiile H.G. 
nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achizitiile publice, s-a incheiat prezentul contract de prestari servicii intre: 

1. PART/LE 

1.1. COMUNA MOAC$A, cu sediul in Satul Moac~a nr.354, Comuna Moac~a, judetul Covasna, 
tel./fax. nr. 0267-345721, e-mail: comunamoacsa@yahoo.com, Cod fiscal 4201740, cont 
deschis la Trezoreria Operativa a Municipiului Targu Secuiesc RO78TREZ24A510103710130X, 
reprezentat prin Janos DESZKE, in calitate de Primar, denumit in continuare achizitor, 

$i 
1.2. IT CITY SOLUTIONS S.R.L., cu sediul in municipiul Sfantu Gheorghe, str. Ciucului nr:31 ap.1, 
judetul Covasna, inregistrat la Oficiul Registrul Comertului pe langa Tribunalul Sfantu Gheorghe, 
sub numarul J14/76/2017, CIF RO37201534, cod IBAN RO57TREZ256069XXX008043, deschis la 
Trezoreria Operativa a Municipiului Sfantu Gheorghe, telefon nr. 0367-407904, email office@it
city.ro, reprezentat prin Laszlo FERENCZ, in calitate de Administrator, denumit in continuare 
prestator. 

2. DEF/NIT/I: 
2.1. Tn prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a) contract - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, 
incheiat in scris intre unul sau mai multi operatori economici ~i una ori mai multe autoritati 
contractante, ce are ca obiect executia de lucrari, furnizarea de produse sau prestarea de 
servicii, insotit de toate anexele sale; 
b) act aditional - act semnat de ambele parti contractante prin care se modifica termenii 
~i conditiile prezentului contract; actele aditionale produc efecte de la semnarea lor de catre 
ambele parti, fac parte integranta din prezentul contract ~i constituie anexe ale acestuia; 
c) partile contractante - sunt achizitorul ~i prestatorul, a~a cum sunt acestea numite in 



prezentul contract; 
d) achizitor - beneficiarul serviciilor ce formeaza obiectul prezentului contract: termenul 
"achizitor" are acela~i inteles in prezentul contract cu termenul de "beneficiar", precum ~i cu 
"Autoritatea Contractanta'Entitatea Contractanta", potrivit terminologiei legislatiei achizitiilor 
publice; 
e) prestator - persoana fizica sau juridica, ori asociere de astfel de persoane, legal 
constituita, responsabila cu realizarea obiectului pr~zentului contract, care ofera in mod licit pe 
piata servicii ce formeaza obiectul prezentului contract; termenul de "prestator" are acela~i 
inteles cu "Contractant" sau "Operator economic", potrivit terminologiei legislatiei achizitiilor 
publice; 
f) servicii - totalitatea activitatilor pe care prestatorul trebuie sa le realizeze potrivit 
documentatiei de atribuire ~i ofertei, ~i care fac obiectul prezentului contract; 
g) durata contractului - intervalul de timp in care prezentul contract produce efecte 
intre pacti, potrivit legii, ofertei ~i documentatiei de atribuire, respectiv de la data intrarii sale in 
vigoare ~i pana la indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale ce revin ambelor parti; 
h) durata de prestare a serviciilor - intervalul de timp in care prestatorul presteaza 
serviciile pe care le presupune indeplinirea contractului, astfel cum acestea sunt prevazute in 
caietul de sarcini, in documentatia de oferta ~i in contract, incepand cu data incheierii 
contractului; 
i) cerintele achizitorului - documentatia de atribuire, caietul de sarcini ~i orice alte 
cerinte/instructiuni emise de achizitor pe durata executarii contractului; 
j) caiet de sarcini - document, reprezentand anexa a prezentului contract de servicii, 
intocmit de catre achizitor, care include definirea conditiilor, a specificatiilor tehnice ~i, 
totodata, cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca serviciile, precum ~i indicatiile privind 
regulile de baza care trebuie respectate in prestarea serviciilor de catre prestator; 
k) specificatii tehnice - cerinte, prescriptii, caracteristici de natura tehnica ce permit 
fiecarui produs, serviciu sau lucrare sa fie descris, in mod obiectiv, intr-o manier~ 
corespunzatoare indeplinirii necesitatii autoritatii contractante; specificatiile tehnice sunt 
prevazute in caietul de sarcini; 
I) documentatie de atribuire - documentatie ce cuprinde toate informatiile legate de 
autoritatea contractanta, obiectul contractului de achizitie publica ~i procedura de atribuire a 
acestuia, inclusiv caietul de sarcini, eventualele clarificari, precizari, masuri de remediere ~i 
orice informatii suplimentare referitoare la documentele achizitiei; 
m) ordin - orice instructiune sau dispozitie emisa de catre achizitor prestatorului privind 
prestarea serviciilor; 
n) oferta - actul juridic prin care operatoml economic i~i manifesta vointa de a se angaja 
din punct de vedere juridic in prezentul contract de achizitie publica; documentatia de oferta 
depusa de catre prestator contine propunerea financiara ~i propunerea tehnica, precum ~i orice 
alte documente stabilite prin documentatia de atribuire, acceptate de achizitor in cadrul 
procedurii de achizitie publica pentru atribuirea prezentului contract; 
o) propunerea tehnica - acea parte a ofertei care contine obiectivele ~i specificatiile 
tehnice ale serviciilor ce trebuie prestate in conformitate cu prezentul contract, metodologia 
sau specificatiile de ordin tehnic legate de prestarea serviciilor; propunerea tehnica, parte a 
ofertei, constituie anexa la prezentul contract; 
p) propunerea financiara - acea parte a ofertei care contine pretul contractului pentru 
prestarea serviciilor prevazute de prezentul contract, precum ~i celelalte conditii financiare ~i 
comerciale corespunzatoare satisfacerii cerintelor solicitate de catre achizitor prin 
documentatia de atribuire a contractului, ata~ata in anexa la prezentul contract; 
q) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza 
contractului, pentru indeplinirea integrala ~i corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, 
asumate prin contract ~i oferta; 



r) penalitate contractuala - sanctiunea stabilita in contractul de prestari servicii ca fiind 
platibila de catre una din partile contractante catre cealalta parte. in caz de neindeplinire sau 
indeplinire necorespunzatoare a obligatiilor din contract; 
s) standarde/conditii tehnice de calitate - standardele, reglementarile legale incidente 
in prestarea serviciilor ce formeaza obiectul prezentului contract, reglementarile tehnice sau 
orice alte asemenea reglementari prevazute in documentatia de atribuire, in caietul de sarcini, 
precum ~i in documentatia de oferta; 
t) conflict de interese - orice eveniment influentand capacitatea prestatorului de a 
exprima o opinie profesionala obiectiva ~i impartiala, sau care ii impiedica pe acesta, in orice 
moment, sa acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al 
proiectului, orice motiv in legatura cu posibile contracte in viitor sau in conflict cu alte 
angajamente, trecute sau prezente, ale prestatorului; aceste restriqii sunt de asemenea 
aplicabile oricaror sub-contractanti, salariati ~i experti actionand sub autoritatea ~i controlul 
prestatorului; 
u) · forta majora - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil ~i inevitabil, mai 
presus de controlul partilor, care nu se datoreaza gre~elii sau vinei acestora, care nu putea fi 
prevazut la momentul incheierii contractului ~i care face imposibila prestarea ~i, respectiv, 
indeplinirea contractului;· sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, 
inundatii sau orice-alte catastrofe naturale-, restrictii aparute-ca urmare-a unei 
carantinerembargourenumerareamefrind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta 
majora un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fara a crea o imposibilitate de prestare, 
face extrem de costisitoare prestarea obligatiilor uneia din parti; 
v) zi- zi calendaristica; an-365 de zile. 

3. INTERPRETARE: 
3.1. Toate documentele contractului, precum ~i intreaga corespondenta purtata in legatura 
cu contractul intre achizitor ~i prestator vor fi scrise in limba romana, iar contractul va fi 
redactat ~i interpretat in limba romana. 
3.2. {1) In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma 
singular vor include forma de plural ~i viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
{2) In prezentul contract, cuvintele de gen masculin vor include ~i genul feminin, ~i invers, 
acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.3. Termenul "zi sau "zile'" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, daca nu se 
specifica in mod diferit. 
3.4. Prezentul contract constituie intreaga ~i singura intelegere intre parti ~i exclude orice 
alte comunicari, negocieri sau intelegeri scrise sau verbale intre parti realizate inainte de 
incheierea contractului. 
3.5. Daca oricare dintre clauzele contractului este nula, anulata, interzisa de lege, 
inaplicabila, aceste imprejurari nu vor afecta validitatea ~i efectele oricarei alte clauze din 
contract. 
3.6. Toata legislatia incidenta in cuprinsul contractului se va lua in calcul cu actualizari, 
modificari ~i completari, inclusiv inlocuiri, dupa caz. 
3.7. In cazul in care, pe parcursul executarii prezentului contract, se constata neconcordante 
intre documentele contractului, va prima contractul. 
3.8. lnaqiunea, intarzierea, toleranta manifestate de catre una dintre partile contractante in 
punerea in aplicare a clauzelor contractului sau acordarea de amanari sau inlesniri catre 
cealalta parte, nu sunt de natura sa afecteze sau restranga drepturile acelei parti rezultate din 
contract, renuntarea la un drept neputand fi prezumata in nicio situatie. 

CLAUZE OBLIGATORII: 



4. 08/ECTUL CONTRACTULUI: 
4.1. Obiectul prezentului contract este achizitia publica de Servicii pentru mentenanta la 
sistemul de supraveghere video stradal pe teritoriul comunei Moac~a, constand in : 11 buc. 
camere fixe in exterior;l buc. unitate de inregistrare; 1 buc. unitate de vizualizare, pentru care 
prestatorul se obliga sa realizeze asistenta tehnica, service ~i asigurarea cu piese de schimb 
pentru sistemul de supraveghere video ~i asigurarea bunei functionare a centrului integrat de 
supraveghere video. 
4.2. Serviciile lunare de mentenanta consta in: ··verificare fixare camera video; verificare 
echipamente de preluare, adaptare, multiplexare ~i transport semnal; verificare echipamente 
vizualizare; verificare Softwarw echipamente IP. 
4.3 . Tn cadrul interventiilor, eventualele echipamente defecte sau uzate, ie~ite din garantie 
{acumulator, camere video, obiective, etc) vor fi inlocuite cu acceptul achizitorului cu conditia 
intocmirii in paralel a unui deviz de lucrari acceptat de catre achizitor. 

5. PRETUL CONTRACTULUI $1 MODAL/TAT/ DE PLATA: 
5.1. Pretul total convenit pentru indeplinirea prezentului contract, platibil prestatorului de 
catre achizitor, este de 650 lei/luna, la care se adauga TVA, conform actelor normative in 
vigoare. 
5.2. Modalitati de plata: plata se va efectua intr-o singura tran~a, lunar, dupa depunerea 
procesului-verbal, care cuprinde efectuarea serviciilor de mentenanta, efectuat lunar. 
5.3. Decontrarea serviciilor prestate se va realiza pe baza facturii depuse de catre prestator 
la sediul autoritatii contractante. 
5.4. Beneficiarul va plati sumele datorate prin ordin de plata in contul indicat de prestator. 

6. DURATA CONTRACTULUI: 
6.1. Durata totala a prezentului contract este de 12 luni. 
6.2. Executarea contractului incepe in ziua incheierii contractului. 
6.3. Prezentul contract de servicii inceteaza sa produca efecte la data stingerii obl igati ilor 
contractuale ale ambelor parti contractante. 

7. DOCUMENTELE CONTRACTULUI: 
7.1. Documentele contractului sunt: cumparare directa prin SEAP nr. M t&,t.}3 ~ o 

8. OBL/GATIILE PR/NC/PALE ALE PRESTATORULUI: 
8.1. Prestatorul are obligatia de a presta serviciile la standardele ~i performantele 
profesionale inalte, prin personal calificat, autorizat in domeniul ~i cu experienta in domeniul 
vizat. 
8.2. Sa comunice achizitorului lista cu persoanele autorizate sa efectueze lucrari pentru 
desfa~urarea verificarilor. 
8.3. Sa efectueze verificarile lunare. 
8.4. Sa intocmeasca un proces-verbal de verificare dupa efectuarea acestora. 
8.5. Sa intervina in regim de urgenta la solicitarea scrisa {fax/telefonica) a achizitorului i n 
maxim de 24 ore ~i sa intocmeasca procesul-verbal de interventie dupa efectuarea acesteia . 
8.6. Sa analizeze ~i sa stabileasca cauza defectului, tinand cont de durata de viata a fiecaru i 
echipament. Totodata, prestatorul este deplin raspunzator atat de oportunitatea ~i legalitatea 
tuturor operatiunilor ~i metodelor de prestare utilizate, cat ~i de calificarea personalului folosit 
pe toata durata prezentului contract. 
8.7. Sa intocmeasca factura pentru serviciile prestate. 
8.8. lnterventii ocazionate de modificari parole de acces ce pot fi operate de la distanta cu 
termen de interventie de maxim 24 ore. 



8.9. Toate interventiile accidentale cat ~i modificarile de parole var fii evidentiate intr-un 
registru special. 
8.10. Prestatorul se obliga sa asigure dreptul de proprietate intelectuala al achizitorului 
asupra documentatiilor ~i livrabilelor aferente serviciilor prestate in baza prezentului contract. 
8.11. Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, 
materialele, instalatiile, echipamentele ~i orice alte asemenea, fe de natura provizorie, fie 
definitiva, cerute de ~i pentru contract, in masura 1.n care necesitatea asigurarii acestora este 
prevazuta in contract sau se poate deduce Tn mod rezonabil din contract, fiind totdata obligat 
sa respecte reglementarile legale referitoare la conditiile securitate ~i sanatate in munca. 
8.12. Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror: 
a) reclamatii ~i actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu serviciile prestate, ~i 
b) daune-interese, costuri, taxe ~i cheltuieli de orice natura, cu exceptia situatiei in care 
acestea sunt generate de respectarea clauzelor prezentului contract. 
8.13 Prestatorul va respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia 
persoanelor fizice in ceec! ce prive~te prelucrarea datelor cu caracter personal ~i libera circulatie 
a acestor date. 

9. CONFLICTUL DE INTERESE: 
9.1.Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni, stopa ori inlatura orice situatie 
care ar putea compromite executarea obiectiva ~i impartiala a prezentului contract de servicii. 
9.2. (1) Conflictele de interese pot aparea in mod special ca rezultat al intereselor economice, 
afinitatilor politice ori de nationalitate, legaturilor de rudenie ori afinitate, sau ca rezultat al 
oricaror alte legaturi ori interese comune. 
(2) Prestatorul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita independenta . 
ori pe cea a personalului sau. 
(3) Prestatorul se va asigura ca personalul sau, salariat sau contractat de el, inclusiv 
conducerea ~i salariatii din teritoriu, nu se afla intr-o situatie care ar putea genera un conflict de 
interese. Prestatorul va inlocui de indata ~i fara vreo compensatie din partea achizitorulu i, orice 
membru al personalului sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii din 
teritoriu, care se regase~te intr-o astfel de situatie. 
(4) Pe durata derularii prezentului contract, prestatorul are obligatia de a informa de indata 
achizitorul despre aparitia situatiilor de conflict de interese ~i de a lua toate masurile legale 
pentru inlaturarea lor. 
9.3. Tn cazul in care prestatorul nu-~i mentine independenta, achizitorul, fara afectarea 
dreptului de a obtine repararea prejudiciului ce i-a fast cauzat ca urmare a situatiei de conflict 
de interese, va putea decide incetarea cu efect imediat a contractului de servicii, pe baza de 
notificare prin care se aduce la cuno~tinta prestatorului rezilierea contractului. 

10. OBLIGATIILE PR/NC/PALE ALE ACHIZITORULUI: 
10.1. Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile prestate in termenul convenit. 
10.2. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator, in termen de 14 zile de la 
inregistrarea la sediul UAT Comuna Moac~a a facturii emise de catre prestator, numai daca sunt 
indeplinite prevederile contractuale privind prestarea, verificarea ~i receptia serviciilor. 
10.3. Tn cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la emiterea 
facturii, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor in eel mai scurt timp posib il. 
10.4. Sa notifice in scris prestatorului aparitia unei defectiuni, tipul/descrierea acesteia . 
10.5. Sa asigure prestatorului accesul la instalatii, pentru desfa~urarea verificarilor 
personalului autorizat al prestatorului, sa puna la dispozitia prestatorului orice informatii ~i/sau 
documente pe care le de\ine ~i care pot fi facute publice, necesare pentru realizarea obiectului 



contractului. 
10.6. Urmarirea modului de executare a prezentului contract se asigura de catre achizitor prin 
structura sa de specialitate, Compartimentul financiar-contabil, impozite ~i taxe. 

11. SANCTf UNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBL/GATIILOR: 

11.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in 
mod culpabil ~i repetat, da dreptul partii lezate pe a considera contractul reziliat ~i de a 
pretinde plata de daune-interese. 
11.2. In cazul in care din vina sa exclusiva, prestatorul nu reu~e~te sa-~i execute obligatiile 
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca 
penalitati, o suma echivalenta cu 0,1 % pentru fiecare zi din plata neefectuata pana la 
efectuarea platii. 
11.3. {1} In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la emiterea 
facturii, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,1% pentru 
fiecare zi din plata neefectuata pana la efectuarea platii. 
(2) lncalcarea obligatiilor contractuale de catre una din parti se notifica in scris celeilalte 
parti, comunicandu-se u~ termen de remediere a situatiei. 
11.4. Nici o parte nu poate modifica unilateral acest contract. Modificarea poate interveni 
numai prin acordul de vointa exprimat al partilor. 
11.5. Achizitorul i~i rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa 
adresata prestatorului, fara nicio compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca 
aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru 
prestator. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare 
pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului. 

CLAUZE SPECIFICE: 

12. GARANT/A DE BUNA EXECUf/E A CONTRACTULUI: 

12.1. In conditiile art. 39 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare, autoritatea contractanta nu a solicitat contractantului constituirea garantiei de buna 
executie. 

13. RECEPTIE $1 VERIFICARI: 

13.1. {1} Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile legale in vigoare. 
(2) Operatiunile de verificare cantitativa ~i calitativa sunt destinate a permite achizitorului 
controlul prestatorului in special in ceea ce prive~te: 
a) punerea in aplicare a prescriptiilor tehnice; 
b) realizarea cantitativa ~i calitativa a prestatiilor, conform clauzelor contractului. 
{2} Verificarile vor fi efectuate de catre reprezentantii achizitorului responsabili de 
urmarirea executarii prezentului contract. 
{3) Operatiunile receptiei implica: 
a) identificarea serviciilor prestate; 
b) constatarea eventualelor neconcordante a prestatiilor fata de cerintele solicitate; 
c) verificarea respectarii conditiilor de prestare; 
d) constatarea eventualelor deficiente si notificarea prestatorului. 
(4) In cazul in care serviciile solicitate nu sunt executate corespunzator interesului 
achizitorului, prestatorul are obligatia de a le reface de indata. 
13.2. Receptia serviciilor se va face pe baza de proces-verbal lunar de receptie a serviciilor 
prestate. Prin semnarea procesului-verbal lunar de receptie a serviciilor prestate in baza 
prezentului contract, achizitorul va accepta ca serviciile au fast prestate conform cerintelor 



enuntate. 

15.AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI: 

15.1. Pentru serviciile prestate, achizitorul datoreaza prestatorului pretul contractului, astfel 
cum este acesta stabilit in prezentul contract. 
15.2. Pretul contractului nu poate fi ajustat. 

16.Modificareal suspendarea ~; incetarea contractului: 
16.1. Modificarea clauzelor prezentului contract poate fi convenita de partile contractante 
pe durata indeplinirii contractului, prin act aditional la contract, incheiat in forma scrisa . 
16.1.1. Partile contractante au dreptul, pe perioada de executie a contractului, de a conveni 
modificarea anexelor contractului, printr-un act aditional, in termenii ~i condi!iile prevazute 
prin acest contract. 
16.1.2._ln cazul in care se dore~te prelungirea duratei contractului, inainte de data efectiva a 
expirarii contractului, se va transmite de catre oricare dintre partile contractante o cerere de 
prelungire a acestuia. 
16.2. Suspendarea: Partile pot hotari de comun acord suspendarea contractului in cazuri 
justificate, pe o durata limitata. lntentia de suspendare a contractului va fi facuta in scris, 
inainte de data stabilita pentru suspendare. 
16.2.1. Obligatia de plata a achizitorului se suspenda in situatia aparitiei unor diferende sau 
litigii cu privire la executarea prezentului contract, in ceea ce prive~te plata aferenta obligati ilor 
afectate de diferend sau litigiu. 

16.3. lncetarea Contractului: Prezentul contract inceteaza prin: 
a) ajungere la termen; 
b) prin acordul partilor consemnat in scris; 
c) executarea de catre ambele parti a tuturor obligatiilor ce le revin conform contractului;· 
d) reziliere, in cazul in care una din parti nu i~i executa sau executa necorespunzator 
obligatiile contractuale; 
e) prin denuntare unilaterala din partea achizitorului. 
16.3.1. (1) Achizitorul are dreptul de a considera contractul reziliat, fara a fi necesara 
punerea in intarziere, printr-o notificare scrisa comunicata prestatorului, ~i are dreptul de a 
pretinde daune-interese in oricare dintre urmatoarele situatii: 
a) prestatorul nu i~i indepline~te obligatiile asumate prin prezentul contract; 
b) in cazul neexecutarii obligatiilor de catre prestator, chiar daca neexecutarea este de 
mica insem'natate, dar are caracter repetat; 
c) prestatorul refuza sau neglijeaza sa duca la indeplinire instructiunile emise de catre achizitor 
sau solicitarea transmisa de acesta, de a remedia orice executare necorespunzatoare a 
obligatiilor sale contractuale, prin care se afecteaza prestarea corespunzatoare ~i in termenele 
prevazute a serviciilor; 
d) prestatorul subcontracteaza sau cesioneaza drepturile ~i obligatiile sale, cu incalcarea 
prevederilor contractuale. 
(2) Prestatorul poate comunica in scris achizitorului rezilierea contractului, daca achizitorul 
nu-~i indepline~te obligatiile care sunt in sarcina sa ~i prin aceasta pune pe prestator in situatia 
de a nu putea presta serviciul. 
(3) Tn situatia rezilierii totale/partiale a contractului, din cauza neexecutarii/executarii 
partiale de catre prestator a obligatiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune
interese cu titlu de clauza penala in cuantum egal cu valoarea obligatiilor contractuale 
neexecutate. 
(4) Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente 
intre partile contractante. 



(5) Partile contractante sunt de drept 1n 1ntarziere prin simplul fapt al nerespectarii 
clauzelor prezentului contract. 
(6) Rezilierea contractului are loc cu respectarea clauzelor contractuale referitoare la 
sanctiuni pentru ne1ndeplinirea culpabila a obligatiilor, respectiv prin notificarea 1ncalcarii ~i 
comunicarea rezilierii unilaterale, irevocabile a contractului. 
(7) Ca efect al rezilierii, contractantul este raspunzator pentru daunele suportate de catre 
achizitor ca urmare a 1ncetarii contractului 1nai.~te de termen, din culpa contractantului, 
prestatorul fiind raspunzator inclusiv pentru costurile privind procedura de atribuire pentru un 
alt contract necesar pentru prestarea serviciilor. 
16.3.2. (1) Achizitorul 1~i rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul contract 
de servicii, 1n eel mult 15 zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la 
data 1ncheierii contractului ~i care fac 1ndeplinirea acestuia contrara interesului public, sau care 
conduc la modificarea clauzelor contractuale 1n a~a masura ,neat 1ndeplinirea contractului ar fi 
contrar~ interesului public. 
(2) Fara a aduce atingere dispozi!iilor dreptului comun privind 1ncetarea contractului sau 
dreptului achizitorului de a solicita constatarea nulitatii absolute a acestuia 1n conformitate cu 
dispozitiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunta unilateral contractul 1n 
perioada de valabilitate·a acestuia 1n una dintre urmatoarele situatii: 
a) prestatorul se afla la momentul atribuirii contractului, 1n una dintre situatiile care ar fi 
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit legislatiei achizitiilor; 
b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit prestatorului, avand 1n vedere o 1ncalcare grava a 
obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta ~i care a fast constatata printr-o 
decizie a Cuf!ii de Justitie a Uniunii Europene; 
c) 1n cazul modificarii contractului 1n alte condi!ii decat cele prevazute de prevederile legale 1n 
vigoare. 

17.SUBCONTRACTARE, TERT SUSTINATOR: 
17.1. Subcontractarea: prestatorul nu subcontracteaza o parte sau parti din contract. 
17.2. Tert sustinator: potrivit documentatiei de oferta, prestatorul nu a invocat sustinerea 
unui tert 1n legatura cu prezentul contract de achizitie de servicii. 

18.CESIUNEA: 

18.1.Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale contractuale 
asumate 1n baza prezentului contract. 
18.2.Prestatorul poate cesiona 1n conditiile legii drepturile de 1ncasat din prezentul contract, 
reprezentand contravaloarea serviciilor prestate, verificate, receptionate ~i facturate, numai cu 
acordul prealabil exprimat 1n scris al achizitorului, 1n conditiile O.U.G. nr. 146/2002 privind 
formarea ~i utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicata, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare. 

19.CODUL DE CONDUITA, CONFIDENTJALITATEA INFORMATIILOR $1 PROTECT/A 
DATELOR CU CARACTER PERSONAL: 
19.1.Prestatorul va actiona 1ntotdeauna loial ~i impartial, ca un consilier de 1ncredere pentru 
achizitor, conform regulilor ~i/sau codului de conduita al profesiei sale, precum ~i cu 
respectarea confidentialitatii privind clauzele prezentului contract. Se va abtine sa faca afirmatii 
publice ,n legatura cu obiectul contractului fara sa aiba aprobarea prealabila a achizitorului, 
precum ~i sa participe 1n orice activitati care sunt 1n conflict cu obligatiile sale contractuale 1n 
raport cu acesta. Pe perioada executarii contractului, prestatorul se obliga sa nu aduca atingere 
obiceiurilor politice, culturale ~i religioase dominante 1n Romania, respectand totodata ~i 
drepturile omului. 
19.2.Prin semnarea prezentului contract, partile contractante 1ncheie totdata un acord de 
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protectie a datelor cu caracter personal, acord ce se aplica in sensul articolului 28 din 
Regulamentul General privind Protectia Datelor, in scopul protectiei datelor cu caracter 
personal prelucrate de catre partile contractante, precum ~i de catre subcontractantii sau tertii 
susustinatori ai acestora, daca este cazul. 
19.3.Prestatorul ~i personalul sau salariat ori contractat de acesta var respecta 
confidentialitatea, pe perioada executarii prezentului contract, inclusiv pe perioada oricarei 
prelungiri a acestuia. In acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris prealabil al 
achizitorului, prestatorul respectiv personalul sau salariat ori contractat de acesta, incluzand ~i 
conducerea, nu var comunica oricarei alte persoane sau entitati, nicio informatie referitoare la 
prezentul contract sau despre care au luat cuno~tinta in perioada derularii acestuia ~i nu var 
face publica nicio informatie referitoare la recomandarile primite in cursul sau ca rezultat al 
derularii lui. Totodata, prestatorul, respectiv personalul sau salariat ori contractat de acesta, nu 
var utiliza in dauna achizitorului informatiile ce le-au fast furnizate sau rezultatul studiilor, 
testelor(chestionarelor, cercetarilor desfa~urate in cursul sau in scopul executarii prezentului 
contract. 
19.4.Platile catre prestator aferente contractului var constitui singurul venit ori beneficiu ce 
poate deriva din prezentul contract, ~i prestatorul, respectiv personalul sau salariat ori 
contractat, inclusiv coriducerea sa, nu var accepta niciun comision, discount, alocatie, plata 
indirecta ori orice alta forma de retributie in legatura cu sau pentru executarea obligatiilor din 
prezentul contract. 
19.5.Prestatorul va pune la dispozitia achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire 
la conditiile in care se executa prezentul contract, prezentand la cererea achizitorului orice 
raportari, centralizari, analize, situatii legate de executarea contractului. 
19.6.Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la fata locului pe care o considera 
necesara pentru strangerea de probe in cazul oricarei suspiciuni cu privire la existenta unor 
cheltuieli comerciale neuzuale. 

20.FORT A MAJ ORA: 

20.1.Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
20.2.Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
20.3.lndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 
prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
20.4.Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, 
imediat ~i in mod complet, producerea acesteia ~i sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in 
vederea limitarii consecintelor. 

21.SOLUf/ONAREA LIT/GI/LOR: 

21.1.Achizitorul ~i prestatorul var depune toate diligentele pentru a rezolva pe cale amiabila, 
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in 
legatura cu indeplinirea contractului. 
21.2.Daca in termen de 15 de zile de la incercarea solutionarii neintelegerilor pe cale amiabila 
nu se ajunge la un rezultat favorabil ambelor parti contractante, fiecare din acestea se poate 
adresa instantelor judecatore~ti competente pentru solutionarea litigiului. 

22.LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL: 

22.1.Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

23.COMUNICARI: 

23.1.Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 
transmisa in scris. 



23.2.0rice document scris trebuie 1nregistrat atat in momentul transmiterii, cat ~i in momentul 
primirii. 
23.3.Adresele la care se transmit comunicarile sunt cele mentionate in prezentul contract la 
pct. 1 Partile contractante. 
23.4.Comunicarile 1ntre parti se pot face ~i prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail. 

24. LEGEA APL/CAB/LA CONTRACTULUI: 
24.1.Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

Partile au 1nteles sa \'ncheie azi _____ contract \'n 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru 
fiecare parte contractanta. 

ACH_IZITOR 
UAT COMUNA MOAC~A 

PRIMAR 

PREST ATOR 
IT CITY SOLUTIONS S.R.L., 

ADMINISTRATOR 
Laszlo FERENCZ 



DECLARATIE DE CONSIMTA.MANT , , 
privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

In conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI (UE) 679/2016 al Parlamentului European 
~i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecfia persoanelor fizice in ceea ce prive$te 
prelucrarea date/or cu caracter personal $i privind libera circulafie a acestor date ~i LEG EA nr. 
190 din 18 iulie 2018 privind miisuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 679/2016, 
Subsemnatul(a) ____________ __,_ cu domiciliul in localitatea _ _____ _ 
strada -----~----' nr, __ , bloc _, scara _, apartament _ , judetul 
____ , identificat(a) cu CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, imi dau in mod 
expres ~i neechivoc consimtamantul ca urmatoarele date personale: 
D nume, . D prenume, D adresa, D CNP, D nr/serie CI, D numar pa~aport, D e-mail, 

D telefon, D data na~terii, D stare civila, D cetatenia, D etnia, D fotografii, D documente 

studii, D competente profesionale, D Joe de munca, D calificare, D carte funciara, D numar 

cadastral, D numar inmatriculare auto, D permis de conducere, D date privind starea de sanatate, 

D date financiar bancare, D date fiscale, D convingeri religioase, politice, filosofice sau de natura 

similarii, D date legate de fapte penale/contraventii/cazier, 

□ Alte date personale: 

sa fie prelucrate de catre Comuna Moac~a, cu sediul in localitatea Moac~a, 354, jud. Covasna, 
CUI 4201740, pnn reprezentant legal Deszke Janos pnmar, in scopul. 

_, pentru perioada necesara indeplinirii obligatiilor legale ~i/sau contractuale, dupa care vor fi 
arhivate potrivit legislatiei aplicabile. 
Data Semnatura 

I I -----




