
Intre: 

si 

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII nr. 31/2020 
SD3 SALUBRITATE SI 

NR 
DESZ4PEZLE  S.R 

INTRARE 
IESR 

ZIUA i i9LUNA/OANU 

MUSETESCU GENERAL CONSULT SRL, cu sediul in Bucureşti, sector 6, Calea Giuleşti nr. 48, bl. 4, sc. E, et. 

4, ap. 153, cod 060281, tel/fax: 021.221.02.49, C.U.I.: RO 17084723, Nr. reg. com.: J40/22042/2004, Cod 

IBAN/banca: / RAIFFEISEN Bank, Reprezentant: 

ADMINISTRATOR in calitate de PRESTATOR, 

SD3 SALUBRITATE ŞI DESZĂPEZIRE 53 S.R.L., cu sediul in Municipiul Bucureşti, Str. Calea Vitan nr. 154-
158, inregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/9896/2017, cod fiscal R037804020, cont bancar 

, deschis la BCR, Agenţia Vitan, reprezentată prin  cu functia de 
Preşedinte C.A, in calitate de CLIENT, 

a intervenit următorul contract : 

Art.1 

Art.2 

Obiectul contractului 

intocmirea si depunerea documentaţiel pentru obţinerea Autorizaţiei pentru Gospodărirea Apelor pentru 

activitatea desfăşurata de beneficiar in cadrul amplasamentului din Bucureşti, strada Nicolae Teclu, sector 

3. 

Valoarea contractului 

Onorariul pe care CLIENTUL îl datorează PRESTATORULUI pentru serviciile sale este de 10.000 ron+TVA, 
plătibil în două tranşe, 7.500 ron+tva după depunere, iar restul de 2500 ron+ tva după emiterea actului de 
reglementare. 

Art. 3 Termen de predare 

3.1 Termenul de depunere a lucrărilor este 5 de zile lucrătoare de la primirea documentelor solicitate de 

către prestator. 

3.2 Plata lucrărilor se va efectua in termen de maximum 10 zile de la data depunerii lucrării la A.N. APELE 

ROMANE — Direcţia Apelor Argeş Vedea, Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov — Bucureşti, pentru 

punctul de lucru din Stada Drumul Lunca Visagului nr.42-60, sector 3, Bucuresti. 

Art. 4 Obligatiile partilor 

4.1 PRESTATORUL se obliga: 

• Sa păstreze secretul asupra informaţiilor furnizate ca atare de beneficiar si asupra rezultatelor 

obţinute; 

• Sa asigure asistenta de specialitate clientului in relaţia cu Autoritatea Locala de Gospodărie a Apelor 

pe perioada derulării contractului si sa răspundă solicitărilor suplinnentare din partea Autorităţii de 

Gospodărire a Apelor legate de lucrările care fac obiectul prezentului contract. 
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4.2 CLIENTUL se obliga: 

• Sa pună la dispoziţia executantului toate datele si informaţiile care condiţionează realizarea 

lucrărilor; 

• Sa permită accesul delegaţilor imputerniciţi ai executantului pentru culegere de informaţii; 

• Sa răspundă de veridicitatea datelor si informaţiilor furnizate executantului. 

Art. 5 

Art. 6 

Modificări 

Modificarea prevederilor prezentului contract se va face numai prin acordul expres de voinţa al 

parţilor contractante ce se va materializa printr-un act adiţional la prezentul contract. 

Forta majora 

Fiecare parte va fi exonerata de răspunderea neexecutării sau executării parţiale a obligaţiilor 

contractuale in caz de forţa majora. Aceasta situaţie va fi notificata celeilalte parţi in termen de 

5 zile de la producerea evenimentului. 

Art. 7 Alte clauze 

7.1 Sistarea lucrărilor se poate face de comun acord intre părţile contractante, cheltuielile 

efectuate de prestator pana la data sistării fiind suportate de beneficiar. 

7.2 ln cazul intarzierii plaţii la lucrările predate, precum si in cazul intârzierii predării se percepe o 

penalizare de 0,15 % pe zi din totalul datoriel. 

7.3 Orice neinţelegere apăruta intre parţi in executarea prezentului contract va fi soluţionata pe 

cale anniabila. 

7.4 Nederularea obligaţiilor contractuale ale celor doua parţi in termen de 5 zile de la semnare 

conduce la rezilierea acestuia. 

7.5 In situaţia in care neinţelegerea persista, litigiut va fi supus soluţionării instanţelor 

judecătoreşti competente. 

Art. 8 TRANSPARENTA 
Furnizorul intelege si accepta dreptul achizitorului de a face publice clauzele 
prezentului contract si facturile aferente acestuia prin publicarea pe site-ul propriu, 
insa numai dupa anonimizarea datelor cu caracter personal care se regasesc in acestea. 

incheiat astăzi,  6. 9,6,20in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta. 

PRESTATOR 

MUSETESCU GENERAL CONSULT SRL 

INISTRATOR 

CLIENT 

SD3 SALUBRITATE 51 DESZĂ EZIRE S3 S.R.L 
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