
Anexa 6

MODEL CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

I. Părți contractante
 

1. ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ - SEPSI, cu sediul în loc. Sfântu
Gheorghe, str. Váradi József 92/A, jud. Covasna  având CIF: 38390776, cont IBAN RO81
OTPV 3000 0112 3321 RO01  deschis la OTP Bank, suc. Sfântu Gheorghe, reprezentată
prin președinte Toth-Birtan Csaba, în calitate de beneficiar, pe de o parte, 

și
            2. SC ………………………... S.R.L.  cu sediul în loc. ………………………….., str.
…………..., nr. ……..., jud. ……………….., Nr.ord.Reg.Com./an: ……………………….., având
CIF  ………………………...,  cont  ………………………………………..  deschis  la
…………………….., reprezentată prin …………………………., tel.  …………………………. în
calitate de  prestator,

au încheiat prezentul contract cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
1. Obiectul contractului constituie: servicii sociale și alte servicii specifice prevăzute în Anexa
2. la  Legea nr.  98/2016 cu privire la intervenția  de locuire în zona marginalizată Őrkő, Sfântu
Gheorghe,  inclusiv efectuarea unei  cercetări sociologice în zona Őrkő, Sfântu Gheorghe cu privire
la  identificarea  și  evaluarea   nevoilor  de  locuire  în  rândul  comunității  marginalizate  vizate  de
intervenția  de  locuire  și  elaborării  Metodologiei  de  selecție  a  beneficiarilor  locuințelor  sociale.
Serviciile  prestate  se  compun  din  următoarele  activități,  conform  Caietului  de  sarcini  privind
achiziția de servicii sociale și alte servicii specifice: 

● consultarea și evaluarea necesităților de locuire ale comunității din cartierul Orko printr-o
cercetare sociologică cantitativă, respectiv

● elaborarea – pe baza concluziilor cercetării – a unui set de propuneri privind Metodologia de
selecție a beneficiarilor locuințelor sociale, și

● asigurarea de consultanță, instruire și supervizare a echipelor de facilitatori și de locuire
compuse din membri fondatori GAL Sepsi în scopul derulării intervenției de locuire în zona
Orko, mun. Sfântu Gheorghe.

2. Codul  CPV al serviciilor sunt:

● Prestări servicii pentru comunitate cod CPV 75200000-8

3. Serviciile realizate de către Prestator vor respecta în totalitate prevederile următoarelor documente
și anexele acestora:

● Procedura  proprie  pentru  organizarea  şi  desfăşurarea  propriilor  proceduri  simplificate  de
atribuire a contractelor de achiziţie publică ce au ca obiect Servicii Sociale şi alte servicii
specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016

● Caietul de sarcini nr. 127/14.07.2021
● Oferta tehnică și financiară nr. …………………….
● Alte documente conexe puse la dispoziție de către Beneficiar



4. Serviciul prestat va veni în completarea activității de implementare a Strategiei de Dezvoltare
Locală privind reducerea sărăciei în 3 zone urbane marginalizate în municipiul Sfântu Gheorghe. 

 III. DURATA CONTRACTULUI
1. Contractul se încheie pe perioadă determinată, intră în vigoare la data semnării și se finalizează

la realizarea obiectivului său, nu mai târziu de 20 decembrie 2023.
2. Termenul de livrare a serviciilor este de maxim 29 luni de la semnarea prezentului contract și

cuprinde următoarele termene intermediare:
○ Realizare cercetare socială: 31.12.2021.
○ Elaborare de propuneri privind conținutul Metodologiei de selecție a beneficiarilor

locuințelor  sociale,  respectiv  privind  criterii  de  atribuire  a  locuințelor  sociale:
31.11.2022.

○ Consultanță, instruire și supervizare pentru echipa de facilitatori și echipa de locuire:
activitate continuă până la realizarea obiectivului contractului, dar nu mai târziu de
20 decembrie 2023.

3. Termenele  de  livrare  a  serviciilor  se  pot  prelungi  la  propunerea  Beneficiarului  dacă  există
indicații  că  construirea  locuințelor  sociale  în  zona  Orko nu  se  termină  până  la  finalizarea
prezentului Contract. 

IV. PREŢUL ŞI CONDIŢII DE PLATĂ
1. Preţul contractului este de …………….. lei fără TVA.
2. Suma menționată la punctul IV.1 se va plăti prin virament bancar în mai multe tranșe.
3. Suma va fi plătită în tranșe, prin virament bancar prestatorului pe baza facturii emise, dar numai
după acceptarea  de  către  beneficiar  a  raporturilor  intermediare  elaborate  la  fiecare  trei  luni  de
activitate, respectiv la final de activitate. 
4. Suma aferentă fiecărei tranșe se va plăti prin virament bancar în cel mult 30 de zile de la emiterea
facturii. 

V. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
A) Beneficiarul se obligă:

- să plătească la termenul convenit valoarea achiziției.
- să pună la dispoziția Prestatorului toate documentele necesare desfășurării în condiții optime a
activităților
-  să  fie  la  dispoziția  Prestatorului  ori  de câte  ori  acesta  are  nelămuriri  cu privire  la  conținutul
documentelor puse la dispoziția sa în legătură cu procedura de locuire la nivel de GAL Sepsi
- alte obligații așa cum sunt acestea definite în Caietul de sarcini
B) Prestatorul se obligă:

- să presteze serviciile în conformitate cu cap II. și cu indicațiile Caietului de sarcini
- să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în perioada/perioadele convenite

si în conformitate cu obligatiile asumate.
- să presteze serviciile la standardele şi/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică,

anexă la contract
- să respecte prevederile și metodologia cuprinse în documentele de la punctul II.3.
- să  întocmească  rapoarte  intermediare  și  final  de  activitate  cu  toate  livrabile  aferente

perioadei de raportare, în conformitate cu Caietul de sarcini



VI. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
1. Părţile răspund pentru executarea întocmai a obligaţiilor contractuale asumate.
2.  Pentru  executarea  necorespunzătoare  sau  neexecutarea  vreunei  obligaţii,  partea  în  culpă
datorează despăgubiri celeilalte părţi.
3. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii.

VII. LITIGII
1.  Eventualele  neînţelegeri  ivite  între  părţi  ca  urmare  a  executării  prezentului  contract  se  vor
soluţiona pe cale amiabilă.
2.  Dacă  acest  lucru  nu  este  posibil,  partea  nemulţumită  se  poate  adresa  instanţei  judecătoreşti
competente pentru soluţionarea litigiului.

VIII. ALTE CLAUZE
1. Prevederile prezentului contract se completează cu dispoziţiile Codului Civil Român, precum şi
cu dispoziţiile legale în domeniu.
2. Prezentul contract poate fi modificat numai cu acordul ambelor părţi în scris.

Contractul s-a încheiat astăzi, …... august 2021, în 2 (două) exemplare, câte unul pentru
fiecare parte.

     Beneficiar,   Prestator,
Asociația Grup de Acțiune Locală           …………………………..
         SEPSI    
       
 


