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CONTRACT DE PRESTARI SERVICII 

Nr. 

Beneficiar 

I. Parti contractante 
Art.l. 
Bradu Cristina PFA, cu sediul in Bucureşti, inscrisa in Registrul Comertului sub nr. 
F40/1530/13.09.2017, CUI 38217385, cont  deschis la Banca 
RA1FFEISEN, reprezentata de cu functia de Administrator, in calitate de PRESTATOR 
si 
SD3 Salubritate Deszapezire S3 SRL cu sediul in Bucuresti, Str.Calea Vitan, Nr. 154-158, Birou 
Nr.2, parter, Sector 3, inregistrata la Registrul Comertului cu nr J40/ 9896/2017 , CUI RO 37804020, 
avand cont , deschis la BCR reprezentata de Domnul  - 
Presedinte CA, in calitate de BENEFICIAR, 
a intervenit prezentul contract: 

II. Obiectul contractului 
Art.2. Prestatorul va intocmi documentaţia necesară revizuirii autorizaţiei de mediu deţinute de 

Beneficiar. 

III. Valoarea contractului 
Art.3. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, fara TVA, platibil prestatorului de catre beneficiar, 
este de: 8.000 lei. 
Art.4. Pretul include cheltuielile cu deplasarile la sediul Beneficiarului şi 'intocmirea documentaţiei 

necesară revizuirii autorizaţiei de mediu. 

IV. Durata contractului 
Art.5. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile care fac obiectul contractului incepand de la data semnarii 
contractului, in termen de 10 zi lucratoare. 

V. Decontarea lucrarilor 
Art.6. Beneficiarul va achita contravaloarea lucrarilor contractate in termen de 10 zile calendaristice de 
la data emiterii facturii. 
Art.7. Plata lucrarilor se va face in lei, prin instrumente de decontare bancare. 

VI. Raspundere contractuala 
Art.9. Obligatiile PRESTATORULUI sunt urmatoarele: 
a) Sa ofere serviciile care fac obiectul contractului si sa predea documentatia tehnica la termen. 
b) Sa asigure confidentialitatea tuturor raporturilor cu BENEFICIARUL. 
c) Sa refaca documentatia tehnica pe cheltuiala proprie la solicitarea justificata a beneficiarului sau a 
autoritatilor competente. 
d) Sa execute lucrarile convenite prin prezentul contract, respectand normativele tehnice si legislatia 
romana in domeniu. 
e) Sa comunice beneficiarului in timp util toate modificarile intervenite in legatura cu conditiile derularii 
corespunzatoare ale prezentului contract. 

Art.10. Obligatiile BENEFICIARULUI sunt urmatoarele: 
a) Sa puna la dispozitia PRESTATORULUI toate datele solicitate pentru intocmirea documentatiei care 
face obiectul contractului. 
b) Sa asigure datele cerute de PRESTATOR in cel mai scurt timp posibil. Comunicarea intre parti se va 
face prin fax, scrisoare postala, mesageria electronica (e-mail) sau telefonic. 



c) Sa achite la termen contravaloarea facturilor emise de catre Prestator. 

VII. Confidentialitate 
Art.11. PRESTATORUL nu are dreptul, fara acordul scris al BENEFICIARULUI: 
a) Sa faca cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane 
implicate in indeplinirea contractului; 
b) Sa utilizeze informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a 
contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale. 
Art.12. Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face 
confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii contractului. 

VIII. Penalitati 
Art.13. In cazul in care din vina sa exclusiva, PRESTATORUL nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile 
asumate prin contract, BENEFICIARUL are dreptul de a solicita ca penalitati o suma echivalenta cu o 
cota procentuala de 0.01% aplicabila la valoarea contractului, pentru fiecare zi de intarziere pana la 
indeplinirea efectiva a obligatiilor. 

IX. Forta majora 
a)Partile sunt exonerate de raspundere pentru neexecutarea obligatiilor contractuale in caz de forta majora. 
b)Prin forta majora partile inteleg un eveniment imprevizibil la data incheierii contractului, care face 
imposibila executarea obligatiilor contractuale si ale caror consecinte sunt de neinlaturat de catre partea 
care le invoca. 
c)Partea care invoca situatia de forta majora va notifica celeilalte parti, in termen de 5 (cinci) zile de la 
data producerii sale si ii va comunica actele doveditoare ale fortei majore, 
d)Daca forta majora dureaza mai mult de 5 zile calendaristice, fiecare parte va putea notifica celeilalte 
incetarea de drept a contractului. 

X. Alte prevederi 
a)Daca una din parti renunta la a-si respecta obligatiile contractuale, va datora celeilalte recuperarea 
costurilor pe care aceasta le-a efectuat. 
b)Prezentul contract se poate modifica/completa/rezilia numai prin acte aditionale ce vor fi semnate de 
beneficiar si executant prin reprezentantii sai legali. 
c)Eventualele litigii aparute cu formarea, validarea, interpretarea sau executatrea obligatiilor contractuale 
se vor solutiona pe cale amiabila. Daca aceste mod de solutionare nu este posibil, partea interesata va 
solicita rezolvarea litigiului de catre instanta de judecata de pe raza teritoriului in care se afla sediul 
executantului. 
XI.TRANSPARENTA 

Vanzatorul autorizeaza Cumparatorul privind dreptul acestuia de a face publice clauzele prezentului 
contract prin publicarea acestora pe site-ul propriu si implicit de a prelucra datele cu caracter personal in 
raport cu obligatiile contractuale si ale Regulamentului UE 679 / 2016. 

Prezentul contract a fost redactat in 2 pagini si a fost semnat astazi 10.11.2020, in 2 (doua) exemplare 
originale, ambele deopotriva valabile cate unul pentru fiecare parte semnatara. 

PRESTATOR, BENEFICIAR, 
SD3 Salubritate Deszapezire S3 

Adm. Presedinte CA


