




Anexa la HCl nr. 3/2018 

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII 

NR………./…….. 

Încheiat astăzi ……………., intre: 

COMUNA CERNAT, cu sediul în Cernat, nr. , Jud. Covasna, având CIF 4404338, telefon: 

0267-367 501, fax: 0267-367 488, având contul deschis la Trez.mun.Tg.Secuiesc, 

reprezentant legal prin ing. Fabian Sandor-viceprimar-în calitate de BENEFICIAR 

și: 

SC. NEW WAY S.R.L., având cod unic de înregistrare 21111346 cu sediul în mun. Brașov, 

strada Jepilor, nr. 6, bl. A6A, sc. A, Apt. 8, județul Brașov, având contul deschis 

la……………nr……….telefon: 0742559458 reprezent prin ing. Boicu Vasile, în calitate de 

PRESTATOR. 

 

Obiectul contractului 

Art. 1. Prin prezentul contract prestatorul se obligă să presteze beneficiarului: 

a) Identificarea, delimitarea, determinarea caracteristicilor dendrometrice și a soluțiilor 

de gospodărire a arboratelor și a vegetației forestiere, aflate pe supradefețele de pajiști 

permanente din extravilanul comunei Cernat, județul Covasna 

b) Să facă parte din grupul de lucru organizat la nivelul județului Covasna, care 

întocmește proiectul de amenajament pastoral. 

 

Obligațiile părților  

Art.2. Prestatorul se obligă să efectueze prestațiile care fac obiectul prezentului contract în 

conformitate cu prevederile legislației aflate în vigoare. 

Art. 3.  Beneficiarul se obligă să pună la dispoziția prestatorului toate informațiile cerute de 

aceasta, necesare aducerii la îndeplinire a obiectului prezentului contract, să prezinte 

documentele necesare aflate la dispoziție și achite  contravaloarea serviciilor efectuate de 

către prestator, 

Prețul și condiții de plată 

Art. 4. (1) Prețul prezentului contract 60.167 lei fără TVA, reprezentând 1719 ha. de pajiști X 

35 lei/ha. 

(2) Plata se va face pe baza de factura emisă de prestator, în termen de 3 zile calendaristice de 

la data emiterii facturii, prin virament bancar. 

(3) În caz de neplată la termenul convenit mai sus beneficiarul va suporta penalități de 

întârziere de ….% pe zi, aplicat asupra valorii onorariului datorat și neachitat la termen. 



Durata contractului 

Art. 5. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării ei și este valabil până la ………., 

cu posibilitatea prelungirii contractului prin acordul părților. 

Clauza de confidențialitate 

Art. 6. Prestatorul consimte ca orice informații, la care prin natura activității, la care prin 

natura activității depuse are acces prin exercitarea obiectului prezentului contract, pe orice 

suport, sunt confidențiale și se obligă să păstreze confidențialitatea acestor informații. 

 

Clauze finale  

Art. 7. Prezentul contract încetează în următoarele situații: 

a) La expirarea duratei prezentului contract 

b) Prin acordul părților 

c) Denunțarea unilaterală de către una din părțile contractante, cu un preaviz de 5 zile 

lucrătoare 

d) Rezilierea pentru neexecutarea obligațiilor asumate de către una dintre părți, fără 

preaviz, cu obligația notificării celeilalte părți. 

e) Falimentul uneia dintre părți. 

Art. 8. Forța majoră exonerează de răspundere, în cazul în care este notificată în scris  

celeilalte părți, în termen de 5 zile de la data procedurii acesteia. 

Art.9.  Toate notificările intre părțile contractante se vor face în scris, la sediul social al 

celeilalte părți. 

Art.10.  Toate modificările la prezentul contract  se vor face în scris, la sediul social al 

celeilalte părți. 

Art.11. Părțile convin de comun acord ca în caz de litigii se va încerca o soluție pe cale 

amiabilă. Dacă nu se poate soluționa litigiul în acest mod se va proceda la soluționarea în 

instanța de judecată. 

Art.12. Prezentul contract conține 2 pagini și s-a întocmit în doua exemplare originale, câte 

un exemplar pentru fiecare parte contractantă. 

 

  

BENEFICIAR       PRESTATOR 

COMUNA CERNAT      SC. NEW WAY S.R.L. 

Viceprimar        Prin. ing. Boicu Vasile 

ing. Fabian Sandor 


