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CONTRACT DE SERVICII 
 

Nr. 2/39071/12.03.2021 
 

În temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 
completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de servicii, 
 
1. PĂRȚI CONTRACTANTE 
 
Județul Harghita cu sediul în Miercurea Ciuc, P-ța Libertății nr. 5, jud. Harghita, telefon 
0266-207700, fax 0266-207703, cod fiscal 4245763, cont trezorerie nr. 
RO17TREZ24A840301200200X, deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc, reprezentat de 
domnul Borboly Csaba președintele Consiliului Județean Harghita, prin domnul ing. 
Chiorean Adrian având funcția de director general adjunct, in calitate de ACHIZITOR pe 
de o parte 
și 
S.C. TLI ROM S.R.L., înregistrată 
la_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________, 
reprezentată prin ________________________________________________, denumită 
în continuare PRESTATOR pe de altă parte. 
 
2. OBIECTUL CONTRACTULUI 
2.1. Achizitorul inițiază în baza comenzilor, iar prestatorul se angajează să execute la 
lucrările de construcții de structuri, drumuri, poduri și utilități efectuate pe drumurile 
județene, următoarele sarcini: 

 Servicii de determinare a capacității portante a drumurilor județene  
2.2. Analizele privind determinarea a capacității portante a drumurilor județene vor fi 
efectuate pe drumurile județene conform Anexa nr. 1, în mai multe etape în funcție de 
necesitățile momentane ale Achizitorului pe bază de NOTĂ DE COMANDĂ.  
 
3. DURATA CONTRACTULUI 
 
3.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia și este valabil până la 

data de 31.12.2021 cu posibilitatea prelungirii lui printr-un Act adițional. 
 
4. PREȚUL LUCRĂRILOR CONTRACTATE 
 
4.1.  Prețul unitar este prevăzut în oferta financiară a prestatorului, respectiv 1.310,00 

lei fără TVA/ 1 km/ servicii de determinare a capacității portante a drumurilor județene.  
4.2. Valoarea totală a contractului de servicii nu va depăși în nici un caz suma de 

35.700,00 lei, inclusiv TVA. 
 
5. MODALITATEA DE PLATĂ 
 
5.1. Pe baza serviciilor efectuate, Prestatorul va emite Achizitorului facturi cu 

contravaloarea serviciilor prestate. Anexa facturii emise o reprezintă procesul verbal 
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de predare primire a rapoartelor de încercare semnată de către reprezentanții 
părților. 

5.2. Achizitorul va verifica factura emisă în termen de 15 zile de la înregistrarea 
acestuia la sediul Achizitorului, iar în cazul în care consideră necesar, va solicita 
precizări sau informații suplimentare.  

5.3. Achizitorul va refuza factura sau va solicita modificarea facturii, după cum va 
considera necesar, în cazul în care serviciile facturate nu au fost prestate sau nu sunt 
corespunzătoare, dacă documentele anexate nu sunt corespunzătoare sau complete, 
factura nu conține toate informațiile necesare ori nu corespunde sub orice aspect 
condițiilor prevăzute în prezentul Contract. 

5.4. În cazul în care Achizitorul aprobă factura inițială sau modificată conform 
solicitărilor, după caz, aceasta se va plăti în termen de maxim 30 zile de la 
înregistrarea la sediul Achizitorului a facturii fiscale. 
 

6. PENALITĂȚI DE ÎNTÂRZIERE 
 

6.1. În cazul în care Prestatorul nu își îndeplinește sau nu își îndeplinește corespunzător 
obligațiile asumate prin Contract, Achizitorul are dreptul de a-i impune plata unei 
penalități de întârziere de 0,03% din prețul contractului pentru fiecare zi de întârziere 
până la îndeplinirea efectivă și corespunzătoare a obligațiilor. Penalitățile vor putea 
depăși suma asupra cărora se calculează. Achizitorul va putea deduce valoarea 
penalităților din orice sume datorate cu orice titlu Furnizorului.  
6.2. În cazul în care Achizitorul nu plătește facturile fiscale în termenul prevăzut în art. 
5.4, Prestatorul are dreptul de a-i solicita plata unei penalități de întârziere de 0,03% din 
suma datorată scadentă, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a 
obligațiilor. 
 
7. OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI 
 
7.1.  S.C. TLI ROM SRL își desfășoară activitatea respectând Manualul Calității elaborat 
în conformitate cu standardul SR EN ISO/CEI 17025/2005. 
7.2. Să verifice la preluare dacă probele și documentele care le însoțesc sunt 
corespunzătoare, iar dacă se constată o neconformitate să anunțe verbal sau în scris 
beneficiarul cu ocazia acestei verificări. 
7.3. Să efectueze determinările conform prescripțiilor STAS, SR EN, etc. în vigoare sau a 
procedurilor interne de laborator. 
7.4. Să stabilească împreună cu beneficiarul termenul de predare a rapoartelor de 
încercare și modalitatea de expediere a acestora. 
 
8. OBLIGAȚIILE ACHIZITORULUI 
 
8.1. Să comande prelevările de probă și încercările necesare în scris cu cel puțin 48 de 

ore înainte de data la care acestea trebuie prestate/prelevate respectiv efectuate, 
notă de comandă în care în mod neechivoc se vor preciza cel puțin următoarele: data 
și ora prelevării respectiv încercării, prelevările de probe necesare, încercările 
necesare, cantitatea acestora, locul unde probele vor fi prelevate, locul unde se vor 
face încercările. 
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8.2. Să semneze procesul verbal de predare-primire a rapoartelor de încercare la 
preluarea acestora privind serviciile de determinarea a capacității portante a 
drumurilor județene. 

8.3. Să achite la termenul prevăzut în contract contravaloarea prestațiilor. 
8.4. Să folosească rapoartele de încercare exclusiv în scopul menționat în comandă. 
  
9. FORȚA MAJORĂ 
 
9.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau / 

și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial - a oricărei obligații care îi 
revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea 
necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră sau caz 
fortuit. 

9.2. Prin forță majoră se înțeleg: incendii, cutremure, inundații, și alte asemenea 
împrejurări care nu au putut fi prevăzute la data semnării contractului și care sunt mai 
presus de voința părților. 

9.3. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen 
de 48 ore, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea 
eliminării consecințelor. 

9.4. Dacă în termen de 5 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează 
părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna 
dintre ele sa pretindă daune-interese. 

 
10. MODIFICAREA CONTRACTULUI 
 
10.1. Orice modificare adusă prezentului contract se poate face prin acordul părților și 

doar prin act adițional. 
10.2. În situația în care o clauză sau o parte din prezentul contract va fi declarată nulă, 

clauzele rămase valabile vor continua să producă efecte, cu excepția cazului în care 
clauze sau partea anulată conține o obligație esențială. 

 
11. REZILIEREA CONTRACTULUI 
 
11.1. Prezentul contract se poate rezilia în cazul încălcării obligațiilor părților 

contractante expres prevăzute anterior. 
11.2. Rezilierea contractului nu produce efecte asupra prestărilor efectuate și 

obligațiilor de plată scadente. 
 
12. LITIGII 
 
12.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract 

sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia sa fie rezolvate, pe 
cale amiabilă de reprezentanții lor. 

12.2.  În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor 
adresa instanțelor judecătorești competente din județul Harghita. 
 

13. PRELUCRAREA DATELOR 
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13.1. 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 în legătură cu protecția 
datelor cu caracter personal. 

 
14. ALTE CLAUZE 
 
14.1. Rapoartele de încercare nu se vor multiplica sau reproduce parțial fără aprobarea 

societății TLI ROM SRL. 
14.2. Prestatorul are dreptul de a angrena subantreprenori în executarea lucrărilor. 
14.3. Sesizările, reclamațiile cu privire la rapoartele de încercare se primesc în decurs de 

15 zile de la data predării respectiv confirmării de către achizitor a documentației, 
prestatorul păstrând materialul rămas după efectuarea încercării până la data 
expirării acestui termen. 

     
Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și a fost redactat în două 

exemplare originale, una pentru achizitor și una pentru prestator, ambele părți atestând 
faptul că se află în posesia unui exemplar. 

 
                      ACHIZITOR, PRESTATOR, 

Unitatea  Administrativ Teritorială    S.C. TLI ROM S.R.L.   
 Județean Harghita  

                   
 
 
 
                                                     

 
 

Direcția generală economică 
 
 
 
 
 

   
 

Serviciul Achiziții Publice 
 

Viza control financiar-
preventiv 

 
 

    Direcția Generală Tehnică          
 
 

Viza juridică 
Direcția generală 

administrație publică locală 
 

       Responsabil de contract 
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Anexa nr. 1 
 
 

  

Lista cu drumurile județene 
 
 

  

Nr. 
Crt. 

Denumir
e DJ 

Sector de Drum Poziția KM 
KM  

Total 

1 DJ 113A Limita Județ - Lacul Sfânta Ana 1+500 - 8+860 7,360 

2 DJ 113B Cozmeni - Lăzărești 0+000 - 13+500 13,500 

3 DJ 121G Casinu Nou- Plăieșii de Jos-Iacobeni 0+000 - 11+240 11,240 

4 DJ 123 Sânsimion-Sânmartin-Valea Uzului 0+000 - 41+000 41,000 

5 DJ 123A Tușnad-Sâncrăieni 0+000-14+570 14,570 

6 DJ 123B Sânmartin-Bancu-Misentea-Miercurea Ciuc 0+000 - 18+230 18,230 

7 DJ 123C DJ 123B-Armășeni-Ciucsângeorgiu-DN 12 0+000 - 24+600 24,600 

8 DJ 123D Sâncrăieni-Sântimbru Băi 0+000 - 16+000 16,000 

9 DJ 123E M.Ciuc-Șoimeni-Păuleni Ciuc-Delnița 0+000 - 4+390 4,390 

10 DJ 123F Ciba-Olt de Ciceu-Ciceu 0+000 - 6+200 6,200 

11 DJ 124 Racu-Mihăileni-Nădejdea-Livezi 0+000 - 13+000 13,000 

12 DJ 124A Frumoasa-Mihăileni 0+000 - 3+100 3,100 

13 DJ 125 Cârța-Sândominic-Bălan 0+000 - 59+260 59,260 

14 DJ 125A Bălan-Fagul Înalt-DN 12C 0+000 - 11+500 11,500 

15 DJ 127A Lim jud. Neamț-Valea Rece- DN 12A 
0+000-5+000 5,000 

40+585 - 59+071 18,486 

16 DJ 127B Valea Rece-km 2+500 0+000 - 19+900 19,900 

17 DJ 138A DN 13A-Băile Harghita 0+000 - 6+600 6,600 

18 DJ 126 Voșlobeni-Suseni-Ciumani-Joseni-Lăzarea 0+000 - 18+720 18,720 

19 DJ 127 Ditrău-Țengheler-Hagota-Recea-Tulgheș 0+000 - 33+820 33,820 

20 DJ 128 Borsec-Jolotca 0+000 - 20+864 20,864 

21 DJ 153C Remetea-Ditrău 51+150-72+050 20,900 

22 DJ 153D Remetea-Martonca-Subcetate-Sărmaș 0+000 - 14+625 14,625 

23 DJ 174A Bilbor-DN 15 8+800-39+900 31,100 

24 DJ 174B Bilbor-Capu Corbului 0+000-18+020 18,020 

25 DJ 174C Lim. Jud. SV-Bilbor-DJ 174A 5+000-11+300 6,300 

26 DJ 131 Lim. Jud. Covasna - Ocland-Mărtiniş - DJ 137 38+621 - 70+860 32,239 

27 DJ 131A Băile Homorod-Mărtiniș 0+000 - 16+645 16,645 

28 DJ 132 Lim jud BV-Vlăhița 18+220 - 47+085 28,865 

29 DJ 132A Mărtiniș-Mereșt 0+000 - 16+095 16,095 

30 DJ 132B Lim jud BV-Ulieș-Orășeni Dj 133 16+516 - 18+384 1,868 

31 DJ 133 Lim jud BV-Ulieș-Sânpaul 15+000 - 41+866 26,866 

32 DJ 134B DN 13A-TămașuDJ 134A 0+000 - 3+858 3,858 

33 DJ 134C Bisericani-Dealu-Odorheiu Secuiesc 0+000-21+483 21,483 

34 DJ 137 Odorheiu Secuiesc-Cristuru Secuiesc 0+000 - 21+209 21,209 

35 DJ 137A DJ 137-Ulieș-lim jud BV 0+000 - 16+000 16,000 

36 DJ 137C Tăureni-Forțeni-DN 13A 0+000 - 12+200 12,200 

37 DJ 138 Brădești-Zetea-Liban-Valea Stramba 0+000 - 52+493 52,493 

38 DJ 138B DJ 138-Vărșag 0+000 - 15+000 15,000 
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39 DJ 134 Uilac-ram. DJ 134A 18+400-26+550 8,150 

40 DJ 134A DJ 134-Eliseni-Săcel-Șoimoșu Mic 0+000 - 17+020 17,020 

41 DJ 135 Șiclod-Cușmed-Atid-Firtănuș-Tărcești-Cobătești 45+400-74+210 28,810 

42 DJ 136 Goagiu-Andreeni-Cristuru Secuiesc 14+000-28+985 14,985 

43 DJ 136A Lim jud MS-Crișeni-Atid-Atia-DN 13A 3+800 - 28+500 24,700 

44 DJ 136B 
Goagiu-Vârf Pesentea-Inlăceni-Firtușu-Păuleni-DN 

13A 
0+000 - 24+306 24,306 

 
 

 ACHIZITOR, PRESTATOR, 

Unitatea  Administrativ Teritorială    S.C. TLI ROM S.R.L.   
 Județean Harghita  

 


