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 H O T Ă R Â R E A NR.  53 
 din 13.05.2022 

 Privind: aprobarea Contractului de prestări servicii amenajare exterioară 

 Iniţiator: Doca Virgil, Primarul comunei Valea  Mărului, jud. Galaţi; 
 Numărul şi data înregistrării proiectului: 1026/05.05.2022; 

 Consiliul  local  al  comunei  Valea  Mărului,  jud.Galaţi,  întrunit  în  şedinţă  extraordinară,  în  data  de 
 13.05.2022, orele 17,00; 

 Având în vedere: 
 - obiectivul de investiții ,, Amenajare Bază Sportivă, Comuna Valea Mărului, județul Galați”; 

 - referatul de  aprobare prezentat de iniţiator, înregistrat sub nr. 1027/05.05.2022; 
 -  raportul  de  specialitate  întocmit  de  şeful  biroului  financiar  contabil,  înregistrat  sub  nr. 

 1028/05.05.2022; 
 - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1-3; 

 În  temeiul  dispoziţiilor  art.  129,  alin.  2,  lit.  „c”  și  alin.  6,  lit  „c”,  ale  art.  139,  ale  art.  140,  alin.  1, 
 precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 H O T Ă R Ă  Ş T E : 
 Art. 1.  Se aprobă Contractul de prestări servicii  amenajare exterioară (anexa). 
 Art.2.  Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărâri  se  însărcinează  primarul  comunei  Valea 
 Mărului. 
 Art.3.  Prezenta  hotărare  se  comunică  în  mod  obligatoriu,  prin  intermediul  secretarului  comunei,  în 
 termenul  prevazute  de  lege,  primarului  comunei  Valea  Mărului  și  prefectului  judetului  Galați  și  se  aduce  la 
 cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet  www.primariavaleamarului.ro 

 Preşedinte de şedinţă, 
 Lupu Ramona-Georgiana 

 Contrasemnează, 
 Secretar general al comunei, 

 Dumitrașcu Maranda 

http://www.valeamarului.ro/


 ANEXĂ HCL     /13.05.2022 

 CONTRACT DE PRESTARI SERVICII AMENAJARE EXTERIOARA 
 Contract nr. ___ din _______ 

 Incheiat astazi, ____________ intre Partile: 
 SC Romgazon Service SRL cu sediul in Buhoci, Str. Principala, nr462, telefon/fax:.0760995799, înregistrată la Registrul Comerţului sub 
 nrJ04/965/2018 cod unic de inregistrare fiscala .39553871, având contul de virament nr. RO34BTRLRONCRT0454245001, deschis la 
 Banca Transilvania, reprezentată legal prin  Furnica Bogdan, avand functia de administrator, si denumita in cele ce urmeaza  Prestator, 
 Comuna Valea Marului  cu sediul in Valea Marului, telefon:  0236863400, fax – 0236863444, cod fiscal  3655900  ,  reprezentată legal prin 
 Doca Virgil avand functia de primar, si numita in continuare  Beneficiar  . 
 Partile au convenit incheierea prezentului contract de prestari servicii (denumit in cele ce urmeaza “Contractul”) in urmatoarele conditii: 
 Art. 1 – Obiectul Contractului 
 1.1.  Obiectul prezentului contract consta in Furrnizarea de  materiale pentru iriga�i si montaj sistem automa�zat de irigare 

 la terenul de fotbal din Valea Marului . 

 1.2  Achizitorul se obligă să platească preţul convenit  în prezentul contract pentru serviciile prestate, respectiv 104.000 lei la care nu se 
 adauga TVA 
 1.3.  In obligatiile Prestatorului, conform Contract,  nu sunt cuprinse: 
 a - avizarea tehnica a proiectelor (dupa caz si expertiza tehnica); 
 c - studiu geotehnic; 
 d - ridicarea topografica a ternului; 
 e -  intocmirea planurilor de urbanism (PUD sau PUZ); 
 f - demersurile pentru obtinerea avizelor/acordurilor, a autorizatiei de construire, dupa caz si de desfiintare si taxele aferente emiterii 
 acestora; 
 g  - proiectele pentru decoratiuni interioare; 
 i - proiectele pentru racordurile si bransamentele aferente utilitatiilor (apa-canal, gaze, electrice, telefoane) sau eventualele proiecte de 
 deviere a retelelor existente pe amplasament, care se intocmesc de proiectanti autorizati in domeniu. 
 j - calcule de rezistenta in constructii si proiecte tehnice pentru instalatiile electrice pentru tensiuni > 30V 

 Art. 2 - Pretul 
 2.1.  Pretul total al Contractului, este dat de facturi  la care nu se adauga TVA aferent, platibil in Lei 
 in valoare de 104.000 lei 
 2.2.  Platile se vor face de catre Beneficiar in maxim  15 zile lucratoare in baza facturilor fiscale 
 emise de Prestator. Facturile se vor emite la finalizarea fiecarei etape din devizul de lucru in 
 maxim 3 zile lucratoare. 

 Art. 3 – Termene de plata si livrare 
 3.1. Prestatorul are obligatia sa inceapa lucrarile pentru realizarea obiectului contractului in 10-15 zile lucratoare de la semnarea 
 prezentului contract daca conditiile meteo permit acest lucru. 
 3.2.  Termenul de finalizare si predare catre Beneficiar  a tuturor lucrarilor specificate la Art. 1 este de 40 zile lucratoare de la data avizarii 
 devizelor aferente prezentului Contract. In caz de nefectuare a unei lucrari sau in caz de intarzierea prestarii unui serviciu Beneficiarul 
 poate notifica pe email  romgazon@yahoo.com  , iar prestatorul  este obligat sa presteze serviciul in termen de 3 zile lucratoare, doar daca 
 conditiile meteo vor fi favorabile. In cazul in care prestatorul nu va face una sau mai multe lucrari din contract, aceste lucrari se vor 
 scadea din valoarea fracturii. 
 3.3. Predarea lucrarilor se va face pe baza unui proces verbal de receptie, a unei situatii de lucru prin semnarea carora Beneficiarul accepta 
 serviciile si materialele primite de la Prestator ca fiind complete si finale. 
 3.4. Dupa semnarea procesului verbal de predare-primire, Beneficiarul va achita intergral valoarea convenita lucrarii in termen de 
 maximum 15 zile lucratoare. 
 Deasemenea, se va preda si o fisa de intructiuni si indicatii de intretinere a sistemului de irigare. 

 Art. 4 – Receptia lucrarilor 
 4.1.  Lucrarile si materialele puse in opera de Prestator  vor fi receptionate de catre Beneficiar direct sau prin reprezentant autorizat al 
 acestuia. 
 4.2.  In cazul in care Beneficiarul are  obiecţii cu  privire la lucrarile predate şi, în măsura în care acestea sunt legitime (conforme 
 normativelor în vigoare sau obligaţiilor asumate de Prestator prin acest Contract), Prestatorul va remedia neregularităţile ce survin din 
 culpa acestuia în termen de maximum 30 zile de la semnalarea acestora. 

mailto:romgazon@yahoo.com


 4.3  Pentru a mentine calitatea lucarilor efectuate de prestator, beneficiarul are obligatia sa respcte indicatiile de intretinere a gazonului 
 predate la receptia lucrarilor. In caz contrar, defectiunile la sistemul de irigare, deteriorarea, uscarea sau  imbolnavirea plantelor si a 
 gazonului nu fac obiectul prezentului contract. Instructiunile de intretinere se ragesesc in fisa de intretinere anexata la contract. 

 Art 5  - Obligatiile Partilor, Raspunderea Partilor 
 5.1. Obligatiile Prestatorului 
 - Sa execute si sa predea la termenele si in conditiile de calitate Serviciile stabilite prin prezentul Contract. 
 - Sa completeze sau sa corecteze gratuit, in 30 zile de la sesizare, problemele sau inadvertentele cu proiectul de lucru, semnalate de 
 Beneficiar in conditiile prevazute la cap. “Receptia lucrarilor” din Contract. 
 - Prestatorul va garanta lucrarile de insamantare gazon, amenajare cu rulouri de gazon doar daca beneficiarul are un sistem automatizat si 
 functional de irigatie cu programator si aspersoare. 
 - Sa respecte si sa pastreze confidentialitatea Serviciilor, 
 5.2. Obligatiile Beneficiarului 
 - Beneficiarul se obliga sa achite contravaloarea lucrarilor contractate la termenele si in conditiile prevazute in Contract. 
 -Sa ofere Prestatorului informatiile aflate in posesia sa legate de obiectul Contractului, in vederea completarii documentatiei. 
 5.3. Raspunderea Partilor 
 - In cazul in care, indiferent de motiv, Prestatorul nu isi executa obligatiile, le indeplineste cu intarziere sau in mod defectuos, ori nu 
 indeplineste orice alta obligatie care ii incumba in virtutea prezentului Contract, va datora Beneficiarului penalitati de 0,2% pentru fiecare 
 zi de intarziere, penalitati aplicate la Valoarea Contractului, pana la indeplinirea corespunzatoare a obligatiilor, in conditiile prezentului 
 Contract. 
 -In cazul in care Beneficiarul intarzie la plata sumelor de bani reprezentand contravaloarea facturilor emise de catre Prestator si aprobate 
 de catre Beneficiar prin semnarea procesului verbal de receptie, cu mai mult de 7(sapte) zile lucratoare peste data scadentei, in conditiile 
 prezentului Contract, va datora acestuia din urma penalitati de 0,2% pentru fiecare zi de intarziere, penalitati aplicate la Valoarea 
 Contractului. Cuantumul penalitatilor poate depasi Valoarea Contractului. 

 Art. 6 – Folosirea schiţelor, specificaţiilor sau altor documente ale prestatorului 
 6.1.  Proiectul (desenele), specificaţiile şi alte  documente elaborate de Prestator devin proprietatea unică a Beneficiarului dupa achitarea 
 catre Prestator a tuturor obligatiilor de plata ce decurg din prezentul Contract. 
 6.2.  După predarea de către Prestator a obiectivelor  ce reprezintă obiectul acestui Contract şi ulterior achitării de către Beneficiar a 
 contravalorii lucrărilor executate, Beneficiarul va dobândi un drept de folosinţă exclusiv şi perpetuu asupra acestor lucrări. 
 6.3.  Furnizarea documentelor, specificaţiilor şi a  desenelor autorităţilor competente, la solicitarea acestora, nu este interpretata ca o 
 încălcare a dreptului de folosinţă al Beneficiarului. 

 Art. 7 – Termeni de confidentialitate 
 7.1.  Nici uneia dintre Parti nu ii este permis sa  divulge termenii prezentului Contract unei terte parti, in afara celor implicate direct in 
 indeplinirea contractului. Orice informatie va fi dezvaluita de una dintre parti numai dupa primirea acordului scris al celeilalte parti. 
 7.2.  Prestatorului nu ii este permis sa utilizeze  informatiile sau documentele obtinute sau la care are acces in timpul derularii contractului, 
 pentru alte scopuri decat acela de a indeplini serviciile care i-au fost solicitate. 
 7.3.  Dezvaluirea oricarei informatii catre o terta  parte implicata in indeplinirea contractului va fi facuta confidential si se va extinde numai 
 asupra acelor informatii necesare pentru buna executie a sarcinilor contractuale. 
 7.4.  Partile sunt exonerate de responsabilitatea dezvaluirii  informatiilor obtinute de la cealalta parte daca: 
 -  Informatia era cunoscuta inainte de semnarea Contractului; 

 -  Dezvaluirea informatiei s-a facut cu acordul scris al celeilalte parti; 

 -  Una dintre parti a fost obligata in temeiul legii sa dezvaluie informatia. 

 Art. 8 - Litigii 
 8.1.  Orice litigii referitoare la validitatea sau  rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea acestui Contract vor fi solutionate pe cale 
 amiabila. In cazul in care solutionarea pe cale amiabila nu este posibila, litigiul va primi o rezolvare finala prin arbitraj, excluzand 
 instantele judectoresti. Autoritatea competenta va fi Comisia de Arbitraj de pa langa Camera de Comert si Industrie din Bucuresti, care va 
 arbitra conform propriilor proceduri legale, in afara cazului cand se stipuleaza diferit. 

 Art. 9 – Durata si Incetarea Contractului 
 9.1  Acest Contract este valabil pana la indeplinirea  obligatiilor asumate de fiecare dintre Parti prin semnarea lui. 
 9.2  Acest Contract inceteaza in oricare dintre urmatoarele modalitati: 

 (a)  Prin indeplinirea de catre Parti a tuturor obligatiilor contractuale aferente; 

 (b)  Prin acordul Partilor; 

 (c)  In masura in care forta majora persista mai mult de 30 zile calendaristice; 



 (d)  Prin falimentul, dizolvarea sau lichidarea oricareia dintre Parti. 

 Art. 10 – Dispozitii finale 
 10.1.  Toate notificarile, scrisorile, cererile sau  alte comunicari vor fi efectuate in scris, in limba adresele prevazute in preambul. Orice 
 schimbare a acestor coordonate va fi transmisa in aceeasi zi celeilalte parti sub sanctiunea inopozabilitatii faptului ca adresa a fost 
 schimbata. 
 10.2.  Acest Contract va fi guvernat de si interpretat  in conformitate cu legea romana. 
 10.3.  Toti termenii, conditiile, angajamentele si  intelegerile din prezentul Contract se vor aplica si vor fi obligatorii pentru fiecare dintre 
 Parti si succesorii in drepturi ai acestora. 
 10.4.  Acest Contract intra in vigoare la data semnarii  si reprezinta intregul acord de vointa al Partilor si inlocuieste orice alt acord anterior, 
 scris sau verbal. 
 10.5.  Acest Contract nu poate fi modificat decat prin  act aditional semnat de reprezentantii ambelor Parti. 

 Prezentul Contract are 5 (cinci) pagini si s-a incheiat in 2 (doua) exemplare originale, cate un exemplar pentru 
 fiecare Parte, astazi: 

 PRESTATOR                                                                                         BENEFICIAR 
 SC Romgazon Service SRL                                                                  Comuna Valea Marului 
 Furnica Delian Bogdan                                                                            Primar, 

 Doca Virgil 


