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 ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
COMUNA GALDA DE JOS 
Galda de Jos, str. Principală, nr. 90 
Tel: 0258/846032, Fax: 0258/846032 
e-mail: clgalda@yahoo.com 
 
                                                                     PROIECT 
                                                   CONTRACT DE PRESTARI SERVICII  
                                                                Nr............... din...................... 
 
1.Parti contractante 
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi a HG nr 395/2016 pentru aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică cu 
modificarile si  completarile ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de prestări de servicii  
între: 
 
COMUNA GALDA DE JOS cu adresa sediu STR. PRINCIPALA NR. 90  telefon/fax 0258 846101, 
0258/846032, cod fiscal 4561928 cont Trezorerie: ......................................... deschis la Trezoreria 
.................................., reprezentată prin RAICA ROMULUS , funcţia PRIMAR în calitate de achizitor, pe de 
o parte,  
si 
......................................................................., cu sediul in loc................. , Str....................,nr.......... ,telefon 
............................., E-mail ..........................., inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. 
....................................... avand atribuit CUI......................., avand cont IBAN.................................. deschis la 
............................................., reprezentata legal de .........................................., cu functia de administrator, in 
calitate de prestator pe de alta parte. 
2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a.contract – reprezintă prezentul contract  şi toate Anexele sale.  
b.achizitor şi  prestator  - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c.preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea 
integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d.servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;  
e.forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, 
care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, 
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau 
orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 
exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără 
a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
3. Interpretare 
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de 
plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod 
diferit. 
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Clauze obligatorii 
4.Obiectul si pretul contractului 
4.1.- Prestatorul se obliga sa presteze Servicii de exploatare masa lemnoasa din fond forestier 
proprietatea comunei Galda de Jos , constand in următoarele operațiuni: 
-doborât mecanic; 
-curatat crengi 
-sectionat bustean 
-adunat cu tractorul 
-scoatere in apropiere de drum auto 
-stivuire material lemnos 
-fasonat mecanic 
4.2. –Achizitorul se obliga sa plateasca prestatorului pretul convenit pentru indeplinirea contractului de 
exploatare masa lemnoasa din fond forestier proprietatea comunei Galda de Jos. 
4.3. – Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor este de 
..................... lei/mc, fara TVA, pentru cantitatea totala de masa lemnoasa de 1399,32 mc.;  
4.4. Valoarea totala a contractului de prestari servicii este de:..................................lei fara TVA, 
respectiv....................... cu TVA. 
4.5.Decontarea lucrarilor de exploatare se face pe baza cantitatilor rezultate din masuratorile efectuate de 
delegatii ocolului silvic - beneficiar - si ai prestatorului . 
 
5.Durata contractului . 
5.1 Prezentul contract își produce efectele de la data semnării lui de către ambele părți pana la admiterea 
recepției finale a serviciilor si încetează sa producă efecte la data îndeplinirii integrale a obligațiilor asumate 
de ambele parți. 
 
6.Aplicabilitate 
 6.1– Contractul de servicii intra in vigoare la data semnarii lui de catre ambele parti. 
 
7.Documentele contractului 
7.1 - Documentele contractului sunt: 
- oferta financiară a .........................................................  din SICAP conform ( DA ........................). 
- APV-urile aferente, anexe la contract, 2100277600970/28.04.2021, 2100277601150/20.05.2021, 
2100277601290/31.05.2021, 2100277601320/03.06.2021, 2100277601330/03.06.2021 emise de Ocolul Silvic 
Iezerul Trascau. 
- autorizatia de exploatare  
 
8.Responsabilitatile prestatorului 
(1) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si promtitudinea    
cuvenita angajamentului asumat si in conformitate cu legislatia silvica in vigoare. 
(2) Prestatorul are obligatia de a executa integral si la termen prestatiile ce fac obiectul prezentului contract , 
in conditiile de calitate corespunzatoare. 
(3) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare 
utilizate cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului. 
(4) Prestatorul este direct raspunzator de respectarea legii 319 / 2006, a Sanatati si securitati in munca cu 
modificarile ulterioare , si a normelor specifice de sanatate si securitate in munca . 
(5) Prestatorul este direct raspunzator de respectarea legi Protectiei mediului , a normelor specifice de 
protectie a mediului si protectia apelor . 
(6) Prestatorul se obliga sa respecte reglementarile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii pe 
perioada derularii contractului. De asemenea toate riscurile pentru accidente de munca ale personalului 
folosit la indeplinirea contractului sunt in sarcina prestatorului. 
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(7) Prestatorul se obliga sa respecte regulile silvice de exploatare conform O.M. nr. 1540/2011 cu modificarile 
si completarile ulterioare. In vederea protejarii regenerarii naturale si a arborilor nemarcati, evitarii degradarii 
solului, protejarii biodiversitatii, unitatea de exploatare este obligata sa respecte urmatoarele reguli silvice de 
exploatare: 
-colectarea materialului lemnos se face numai pe traseele stabilite prin tehnologia de exploatare aprobata, 
materializate pe teren cu ocazia predarii parchetului.  
- in perioadele de inghet-dezghet sau cu precipitatii abundente, in cazul in care platforma drumului auto 
forestier este imbibata cu apa, se interzice transportul de orice fel; 
-arborii nemarcati de pe limita cailor de scos-apropiat vor fi protejati obligatoriu impotriva vatamarilor, 
prin aplicarea de lungoane, tarusi si mansoane; 
- se vor amplasa lungoane pe marginea cailor de scos apropiat, atat pentru siguranta transportului cat si 
pentru a se diminua pagubele ce se pot produce prin iesirea arborilor in afara cailor de scos apropiat 
(prejudicierea arborilor marginali sau distrugerea taluzurilor); 
- se vor amplasa indicatoare de atenţionare la intersecţia cu drumurile forestiere; 
- personalul angajat al agentului economic va fi instruit referitor la modul de lucru în parchetele de 
exploatare, inclusiv prezentele instrucţiuni, regulile de exploatare, regulile de protecţia muncii şi normele 
de prevenire şi stingere a incendiilor; 
- depozitarea materialelor lemnoase şi a resturilor de exploatare se face în locuri care nu sunt expuse 
viiturilor, evitându-se căile de scos – apropiat, jgheaburile, albiile pâraielor şi văile; 
- lungimea trunchiurilor şi catargelor transportate cu tractor, nu va depăşi 12 metri, daca nu sunt alte 
prevederi; 
- materialul lemnos va fi evacuat ritmic din parchet şi din platformele primare, pentru a se evita 
aglomerarea acestora şi a drumurilor forestiere; 
- pentru absorbtia scurgerilor accidentale de combustibil sau lubrefianti, fiecare utilaj pentru scos apropiat 
va fi dotat cu extinctor, saculet sau cutie cu rumegus/nisip; 
- în situaţia în care apar scurgeri de combustibili sau lubrifianţi, acestea vor fi îndepărtate prin împrăştierea 
de rumeguş sau nisip, care va fi ulterior adunat şi îndepărtat în locuri speciale de depozitare; se va 
intrerupe imediat activitatea utilajului si se va trece la remediarea completa a defectiunilor; 
- alimentarea utilajelor cu combustibili sau lubrefianti, se va face in locuri special amenajate; 
- titularul autorizatiei va raspunde ca in parchet si zona limitrofa acestuia, colectarea deseurilor de orice 
tip sa se faca in tomberoane sau containere etanse, care se vor evacua si depozita, cu respectarea legislatiei 
specifice in vigoare; 
- in cazul precipitatiilor abundente sau a altor factori meteorologici perturbatori, se vor sista lucrarile de 
exploatare si se vor initia demersurile pentru incheierea de acte de calamitate, conform prevederilor OM 
1540/2011; 
- la intersecţia drumurilor de tractor cu drumurile forestiere, se va urmări în permanenţă asigurarea 
integrităţii şanţurilor de scurgere din părţile laterale ale drumului forestier, pentru evacuarea apelor şi 
evitarea acumularilor de aluviuni pe drum; 
- se va urmări degajarea drenurilor sau tuburilor de scurgere în situaţia în care acestea se colmatează cu 
aluviuni; 
- la terminarea exploatarii, curatarea parchetului si a suprafetei afectate de produse accidentale, de resturi 
de exploatare – craci cu diametrul sub 6 cm, zoburi, rupturi, coaja, lemn putregaios – se face de catre 
titularii autorizatiilor de exploatare; 
- la taierile de produse principale cu restrictii si la cele accidentale cu regenerare naturala declansata 
resturile de exploatare se string de preferinta pe cioate, in gramezi cat mai inalte in afara ochiurilor sau 
zonelor cu semintis natural, fara a ocupa mai mult de 10% din suprafata parchetului; 
- in parchetele amplasate in padurile din zonele turistice si de agrement, in cele cu rol de protectie din 
Jurul oraselor si statiunilor sau in cele situate langa drumurile nationale si judetene resturile de exploatare se 
strang in gramezi ordonate; 
- la terminarea exploatarii parchetului se interzice lasarea de resturi de exploatare pe potecile si cararile de 
interes turistic, pe vaile si paraiele din interiorul parchetelor; 
- nivelarea cailor de scos-apropiat folosite la colectarea lemnului dupa terminarea lucrarilor; 
- la taierile rase recoltarea arborilor se face la rand inclusiv vegetatia forestiera de mici dimensiuni, al 
carei volum a fost estimat prin suprafete de proba: 
- doborarea arborilor se executa in afara suprafetelor cu regenerare naturala sau artificiala, pentru a se 
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evita distrugerea ori vatamarea puietilor si pe directii care sa nu produca vatamari ori rupturi de arbori 
nemarcati; 
- la taierile cu restrictii colectarea lemnului se face in afara portiunilor cu semintis; 
- lemnul subtire se exploateaza concomitent cu cel gros; 
- corhanitul se admite numai atunci cand alte tehnologii nu sunt posibile, luandu-se toate masurile 
necesare pentru evitarea degradarii solului, regenerarilor si arborilor care raman pe picior si numai cand 
solul este acoperit cu zapada sau este inghetat; 
-coroanele arborilor vor fi fasonate separat la locul de doborare, masa lemnoasa rezultata pachetizandu-se 
in sarcini de dimensiuni reduse, astfel incat prin scoaterea acestora sa se evite degradarea solului, 
arborilor si semintisului; 
- titularii autorizatiilor de exploatare sunt obligati sa organizeze exploatarea masei lemnoase in 
cadrul termenelor prevazute in autorizatiile de exploatare, cu respectarea stricta a regulilor silvice de 
exploatare; 
- beneficiarul este în drept de a sista exploatarea unui parchet, şi(sau) să oprească transportul de masă 
lemnoasă, în situaţia în care se constată abateri de la prevederile contractului, sau a legislatiei aferente in 
vigoare; 
- pentru nerespectarea documentaţiei de exploatare aprobată, beneficiarul este în drept să rezilieze 
contractul şi să aplice celelalte reglementări legale; 
- se vor lua masuri de protejare a zonelor importante din punct de vedere al biodiversitatii . 
Se interzice cu desăvârşire: 
- taierea arborilor nemarcati; 
- depozitarea de materiale lemnoase in albiile paraielor si vailor sau in locuri expuse viiturilor; 
- lasarea in parchete si in suprafetele afectate de produse accidentale, la expirarea termenului de 
exploatare prevazut in autorizatie, de arbori marcati si netaiati, de lemn rotund de lucru ori de foc 
fasonat, raspandit pe suprafata parchetelor si a suprafetelor afectate de produse accidentale, de-a lungul 
vailor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul; 
-se interzice lăsarea, la terminarea exploatărilor, de masă lemnoasă, resturi de exploatare, crengi, de-a 
lungul drumului, pe platforma drumului din raza parchetului, pe ampriza drumului, în şanţurile de 
scurgere a apelor, în zona timpanelor la poduri sau pe taluze; 
- părăsirea drumurilor de tractor stabilite prin procesul tehnologic şi materializate ca atare in teren; 
- corhănitul lemnului direct în albia pâraielor; 
-colectarea lemnului cu tractorul în perioadele cu precipitaţii abundente, precum şi atunci când solul este 
îmbibat cu apă, beneficiarul fiind în măsură să solicite prelungirea termenului de exploatare, pe baza 
actelor de calamitate întocmite şi însuşite de ocolul silvic; 
- colectarea lemnului prin traversarea cursurilor de apă, cu excepţia cazurilor când se instalează podeţe sau 
tuburi, sau pe perioada iernii, atunci când există pod de gheaţă; 
- aruncarea sau depozitarea în parchet sau pe maluri, în albiile pâraielor, în zonele umede, în 
zona drumurilor, a resturilor de exploatare, crengi, deşeuri etc.; 
- colectatul prin târâre şi semitârâre a materialului lemnos pe drumul auto; 
- circulaţia mijloacelor de transport pe perioada în care datorită ploilor abundente s-au format pe drumuri 
ogaşe mai mari de 10 cm; 
- folosirea de mijloace de transport cu tonaj mai mare de 16 tone, sau cu gabarit depăşit. 
- depăşirea tonajului şi gabaritului este permisă numai acolo unde portanţa drumului permite acest lucru, şi 
se va face numai cu aprobarea şefului de ocol. In zona parchetului agentul economic are obligatia sa 
intretine drumurile pe perioada folosirii lor, iar la reprimire sa sa le predea la starea tehnica initiala (cea de 
la inceperea exploatarii); 
- spalarea utilajelor in albia cursurilor de apa. 
 
9.Responsabilitatile achizitorului 
9.1. -Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care 
acesta le-a cerut si pe care, de comun acord, le considera necesare indeplinirii contractului. 
 
10. Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
10.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate 
prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalitaţi, o sumă 
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echivalentă cu 0,5 % din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea 
efectivă a obligaţiilor. 
10.2 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea 
perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,5 % 
din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 
10.3 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 
culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde 
plata de daune-interese. 
10.4 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată 
furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare 
să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, 
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract 
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 
 
                                                                           Clauze specifice 
11.Receptie 
11.1.- Receptia cantitativa a materialului lemnos exploatata se va face dupa ce materialul lemnos este fasonat , 
sortat, scos la drum auto si depozitat. 
11.2. -Receptia finala se va face la data stabilita de comun acord intre beneficiar si prestator . 
 
12. Ajustarea preţului contractului  
12.1 Pentru serviciile prestate, plaţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea 
financiară, anexă la contract.  
12.2 Preţul contractului nu se actualizează. 
 
13. Modalitati de plata 
13.1.- Decontarea se va face dupa receptia cantitativa de material lemnos. 
13.2.- Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre prestator in termen de 30 zile de la data inregistrarii 
facturii la achizitor. 
 13.3 -Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci 
prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor sau de a diminua ritmul execuţiei. Imediat ce achizitorul 
îşi onorează restanţa, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil. 
13.4 –Achizitorul nu va efectua plați în avans. 
13.5 - Plăţile parţiale se vor efectua, la cererea prestatorului la valoarea serviciilor prestate conform 
contractului si dupa efectuarea receptiilor partiale.. Serviciile prestate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o 
situaţie de servicii partiale, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. 
 
14. Rezilierea contractului 
14.1 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, da dreptul partii 
lezate de a cere rezilierea de plin drept, fara punere in intarziere si fara interventia instantei de judecata, al 
contractului de servicii si de a pretinde plata de daune – interese. 
14.2  Partile contractante isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel mult 15 zile 
de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la 
modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului, respectiv ar fi contrara 
interesului public , cum ar fi proceduri de faliment, lichidare sau reorganizare. 
 
15.Solutionarea litigiilor 
15.1 Beneficiarul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative 
directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea 
contractului. 
15.2 Daca, dupa inceperea acestor tratative neoficiale, beneficiarul si prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod 
amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita solutionarea de catre instantele judecatoresti. 
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16.Forta majora 
16.1.- Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
16.2.- Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract 
pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
16.3.- Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia 
drepturile ce li se cuvineau partilor pana la aparitia acesteia. 
16.4.- Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod 
complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor. 
16.5.- Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 2 luni, fiecare parte 
va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract fara ca vreuna din parti sa 
poata pretinde celeilalte daune interese. 
 
17.Prelucrarea datelor cu caracter personal 
Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul contract, fiecare parte se obligă să 
se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, respectiv cu 
Regulamentul European nr.679/2016 și cu orice norme general obligatorii adoptate in legătură cu protecția 
datelor cu caracter personal . 
 
18.Limba care guverneaza contractul 
18.1 Limba care guverneaza contractul este limba romana. 
 
19. Legea aplicabila contractului   
19.1 Contractul va fi interpretat  conform legilor din Romania. 
19.2 Părţile au înteles să încheie azi .......................... prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte.     
 
 
             ACHIZITOR                                                                          PRESTATOR SERVICII 
COMUNA GALDA DE JOS                                      ...................................................................................... 
 
 
                  Primar,                                                                                          Administrator, 
          Romulus Raica                                                                                   …………………. 
               
 
 
  Compartiment financiar contabil, 
              Voica Angela 
 
 
 
             Vizat juridic, 
    SECRETAR GENERAL 
          Sibisan Emil Ioan 
  
 
 
        Responsabil Achiziții, 
         Lațiu Florin Stelian                        
 


