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Proiect de Contract Servicii 

nr. ............... data ………………. 

 

 

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare, 

a Hotărârii de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice s-a încheiat prezentul contract de servicii 

 

1. Părțile contractante 

JUDEȚUL ILFOV – CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV, cu sediul in municipiul Bucureşti, Strada 

Ernest Juvara nr. 3 – 5, sector 6, telefon 021.212.56.93, fax : 021.212.56.99; având cod fiscal 4192545, 

cont bancar nr. RO04TREZ42124510220XXXXX, deschis la Trezoreria Județului Ilfov, reprezentata 

prin Marian PETRACHE, Presedinte, și Bogdan COSTEA, Director Executiv, in calitate de achizitor, 

pe de o parte 

 și  

S.C.____________, cu sediul in______________, telefon ___________. fax _______________,  

inregistrata la O.R.C. ____sub nr. _______, C.U.I. nr.________ cont de virament nr. __________, 

deschis la Trezoreria _______, reprezentata prin _____________, având funcția de ______________,  

in calitate de prestator, pe de altă parte, 

 

2. Definiții  

2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a) contract – documentul, asimilat potrivit legii, actului administrativ, reprezentând acordul de 

vointă al părților, încheiat în scris între una sau mai multe autorități contractante, pe de o parte, și 

unul sau mai mulți operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect prestarea de servicii;  

b) achizitor si  prestator  - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 

c) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru 

indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 

d) subproduse de origine animală - corpuri întregi sau părţi de corpuri de animale, produse de 

origine animală sau alte produse obţinute de la animale, care nu sunt destinate consumului uman, 

incluzând ovule, embrioni şi material seminal, potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare 

privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului 

uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 (Regulament privind subprodusele de 

origine animală); 

e) parte - inseamna achizitorul sau prestatorul; 

f) data intrarii in vigoare - este data semnarii contractului de catre ultima parte contractantă; 

g) forta majora - un eveniment sau o circumstanță exceptională, care nu poate fi controlata de catre 

una din parti, pe care partea nu ar fi putut sa o prevada in mod rezonabil inainte de semnarea 

contractului, care, odata aparuta, nu a putut fi evitata sau depasita in mod rezonabil de catre acea 

parte, si care nu poate fi atribuita celeilalte parti; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, 

revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei 

carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta 

majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, 

face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti. 

h) animal - orice animal vertebrat sau nevertebrat, inclusiv peşti, reptile şi amfibii; 

i) animal de interes economic - orice animal crescut sau deţinut în gospodăriile populaţiei şi în 

fermele de creştere intensivă, în mod obişnuit, în scopul desfăşurării unei activităţi economice, 

cu excepţia animalului de companie; 
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j) animal de companie - orice animal care aparţine speciilor hrănite şi deţinute de om în alte scopuri 

decât cele comerciale şi nu este destinat consumului uman; 

k) animale moarte - animalele ucise prin eutanasie, cu sau fără diagnostic exact, ori care au murit, 

inclusiv animalele născute moarte sau nenăscute, în cadrul unei ferme sau în orice alt spaţiu ori 

în timpul transportului, dar care nu au fost sacrificate pentru consumul uman; 

l) unităţi de creştere a animalelor - unităţi care aparţin persoanelor fizice sau juridice, inclusiv 

instituţiilor publice, în care sunt deţinute animale în scopul creşterii, exploatării ori în alt scop, 

inclusiv pentru cercetare ştiinţifică, care necesită autorizaţii în vederea desfăşurării activităţii 

specifice/economice; 

m) crescători individuali de animale - persoane fizice care cresc sau deţin animale de interes 

economic în gospodăriile individuale, în exploataţii nonprofesionale; 

n) ecarisare - activitatea de colectare a subproduselor de origine animală, în scopul procesării sau 

incinerării/coincinerării acestora, incluzând activităţile de transport, depozitare şi manipulare a 

acestora, după caz; 

o) unitate de ecarisare - unitate aparţinând persoanelor juridice, inclusiv instituţiilor publice care 

desfăşoară activităţi de ecarisare în baza autorizării, potrivit prevederilor legale; 

p) neutralizare a subproduselor de origine animală - activitatea de ecarisare a subproduselor de 

origine animală, urmată de procesarea sau de incinerarea/coincinerarea acestora prin 

transformarea lor în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale 

sau om, respectiv activitatea de îngropare a acestora în condiţiile stabilite de prezenta ordonanţă; 

q) unitate de neutralizare a subproduselor de origine animală - unitate aparţinând persoanelor 

juridice, inclusiv instituţiilor publice care desfăşoară activităţi de neutralizare a subproduselor de 

origine animală în baza autorizării, potrivit prevederilor legale. 

r) servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului;  

s) produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in 

anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferent 

serviciilor prestate conform contractului; 

 

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. 

 

4. Documentele contractului 

4.1. - Documentele contractului sunt: 

a) Anexa I: Caietul de sarcini; 

b) Anexa II: Propunerea financiară; 

c) Anexa III: Propunerea tehnică; 

d) Anexa IV: Unitățile administrativ teritoriale pentru care se prestează serviciile de neutralizare a 

animalelor moarte provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale. 

 

5. Obiectul contractului   

4.1. – Obiectul contractului ȋl constituie prestarea serviciilor de neutralizare a animalelor moarte 

provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe teritoriul unitaților 

administrativ teritoriale din județul Ilfov, menționate în Anexa IV.  
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6. Pretul contractului 

6.1. - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, exprimat 

în lei fără TVA este cel prevăzut în Anexa II Propunerea financiară a ofertei declarată câștigătoare, anexa 

la contract, respectiv …………. Lei fără TVA. 

6.2. - Prețurile unitare ofertate includ toate cheltuielile legate de ridicare/transport/neutralizare/ 

manipulare, taxe, impozite considerate obligații legale ale prestatorului fară TVA. 

6.3 - Achizitorul se obligă să plătească prețul serviciilor prestate asa cum rezultă el din documentele 

solicitate pentru justificarea prestării serviciului contractat, având la bază prețurile unitare din ofertă. 

Contravaloarea prestărilor de servicii acceptate la plată se va calcula prin aplicarea prețurilor unitare la 

cantitățile real prestate. 

6.4 -  Resursele financiare necesare se asigură prin transferuri de la bugetul de stat către bugetul local al 

județului, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Pentru realizarea activității s-a 

instituit o schemă de ajutor de stat prin H.G. nr. 551/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii 

de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman. Potrivit 

prevederilor art. 13 alin. 4 și 5 din H.G. nr. 551/2018:  

,,(4) Intensitatea ajutorului de stat acordat potrivit prevederilor prezentei hotărâri este de până la 100% 

din costul activităţii de transport al animalelor moarte, cuprinzând preluarea, încărcarea în mijlocul de 

transport şi descărcarea din mijlocul de transport, şi 75% din costul activităţii de distrugere a animalelor 

moarte, iar valoarea maximă a acestuia este de 900 lei/tonă animale moarte, în limita bugetului aprobat. 

(5) În situaţia în care se acordă 75% din costul activităţii de distrugere a animalelor moarte, diferenţa 

de 25% este suportată direct de crescătorii individuali de animale şi se achită prestatorului de servicii, 

respectiv prestatorului de servicii care are contract cu consiliul judeţean sau Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti, la ridicarea animalului mort." 

6.5 – În cazul în care există obligația efectuării testelor pentru encefalopatie spongiformă transmisibilă – 

EST pe animalele moarte, respectiv prelevarea probelor de creier de la bovinele în vârstă de peste 24 

luni, a probelor de la ovinele și caprinele în vârsta de peste 18 luni, precum și a probelor de la porci când 

există semne clinice ce pot fi atribuite pestei porcine africane, prețul pentru activitatea de ecarisare a 

animalelor moarte se va plăti 100% din valoare, în baza art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 

551/2018. 

6.6 - Prețul plătit se va stabili în funcţie de cantităţile real cântărite.  

6.7 – Prețul unitar este ferm în lei pentru toată perioada de derulare a contractului și nu se 

ajustează. 

6.8 – Plata se va face prin virarea sumelor cuvenite ȋn contul prestatorului, ȋn termen de 30 zile după 

transferul sumelor necesare de la bugetul de stat către bugetul local al Judetului Ilfov, prin bugetul 

Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. 

 

7. Durata contractului 

7.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract, în termenele 

prevăzute în caietul de sarcini și de legislația în vigoare, până la data de 31.12.2020. 

7.2. - Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părți.  

 

8.  Obligațiile  prestatorului 

8.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile de colectare, transport și neutralizare a animalelor moarte 

provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe teritoriul județului Ilfov, în 

conformitate cu prevederile legale ȋn vigoare și cu specificațiile din caietul de sarcini, la standardele 

prezentate în propunerea tehnică.  

8.2. - Prestatorul va asigura neutralizarea cadavrelor la o unitate de ecarisare autorizată sanitar-veterinar 

conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 de stabilire a unor norme sanitare privind 

subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și din 
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punct de vedere al protecţiei mediului, pentru activitatea de colectare, transport și neutralizare a 

animalelor moarte, şi a altor materii de categoria 1 şi 2, corespunzătoare subproduselor de origine animală 

care fac obiectul prevederilor Ordonanței 24/2016. 

8.3. – Prestatorul are urmatoarele obligatii si responsabilitati: 

(1) - să manipuleze, să colecteze, să transporte cu mijloace auto autorizate sanitar veterinar și să distrugă 

deșeurile de origine animală, cu respectarea prevederilor legislative ȋn vigoare, a cerinţelor sanitar-

veterinare și mediu; colectarea se va face în termen de cel mult 8 ore de la transmiterea solicitării de 

către achizitor; 

(2) - mijloacele de transport specializate, trebuie să fie etanșe și dotate cu sistem hidraulic de 

ȋncărcare/descărcare și cântar; 

(3) - să presteze “serviciul de neutralizare a animalelor moarte provenite din gospodăriile crescătorilor 

individuali de animale de pe teritoriul județului Ilfov” la solicitarea achizitorului; 

(4) – preluarea se va face cantitativ, pe fiecare specie de animal în parte, prin consemnarea cantității 

ridicate în prezența medicului veterinat de liberă practică de pe raza unității administrativ-teritoriale în 

care a intervenit moartea animalelor; 

(5) -  pentru a solicita ajutorul de stat, va centraliza cererile crescătorilor individuali de animale, întocmite 

conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a 

subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, şi le va depune lunar la sediul 

achizitorului, ȋn termen de 10 zile după ȋncheierea lunii ȋn care a prestat serviciile, ȋnsoţite de următoarele 

documente: 

a) situația centralizatoare cu cantitatea totală, cântărită, de animale moarte neutralizate prin 

serviciile prestate ȋn baza contractului ȋncheiat de prestator cu achizitorul; 

b) copiile facturilor emise de prestatorul de servicii pentru achizitor, aferente activității de 

neutralizare a animalelor moarte pentru care se solicită decontarea ajutorului de stat, precum 

şi situația centralizatoare a facturilor fiscale emise de prestatorul de servicii (facturile trebuie 

să conțină informații pentru fiecare zi ȋn care a fost prestat serviciul de ecarisare din luna 

respectivă, defalcate pentru fiecare activitate specifică); 

c) tabelul aferent activităţii lunare pentru care se solicită decontarea ajutorului de stat, 

cuprinzând numele și prenumele crescătorilor individuali de animale de la care au fost ridicate 

animale moarte, semnăturile acestora, cantităţile de animale moarte ridicate de către prestator 

de la fiecare crescător individual; 

d) declaraţie pe propria răspundere că serviciile de neutralizare a animalelor moarte pentru care 

solicită decontarea ajutorului de stat sunt prestate fără încasarea contravalorii din costul 

activităţii de neutralizare a animalelor moarte de la crescătorii individuali de animale; 

e) dovadă cont trezorerie; 

f) copii ale foilor de parcurs aferente fiecărei zile din luna pentru care se solicită decontarea 

ajutorului de stat, din care să reiasă traseul şi numărul de kilometri parcurşi pentru ridicarea 

animalelor moarte; foile de parcurs vor fi întocmite separat, pentru fiecare autovehicul 

implicat în activitatea de colectare a animalelor moarte; 

g) în situaţia în care prestatorul prestează serviciul de ecarisare în mai multe judeţe, învecinate 

sau nu, documentele depuse în vederea obţinerii ajutorului de stat aferent unui judeţ trebuie 

să conţină doar costurile suportate de operator pentru efectuarea serviciului de ecarisare pe 

teritoriul administrativ al judeţului Ilfov. 

(6)  - toate documentele depuse în copie vor purta sintagma "conform cu originalul", vor fi datate, 

semnate şi ştampilate de către prestatorul de servicii; 

(7) - să ȋncheie un proces-verbal ca urmare a efectuării prestației, semnat de prestator și crescătorul de 

animale și să predea un exemplar reprezentantului achizitorului; 
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(8) - să ȋnscrie obligatoriu ȋn procesul verbal următoarele informații: data, localitatea, numele 

crescătorului, categoria deșeurilor (categoria I, II, etc) și/sau tipul deșeului animalier (cabaline, porcine, 

bovine, etc), numărul de bucăți, cantitatea; 

(9) - să predea achizitorului documente care să dovedească faptul că deșeul a fost eliminat, prin 

incinerare, ȋn condiţiile legale permise; 

(10) - să solicite eliberarea certificatului sanitar veterinar medicului veterinar arondat localității ȋn care 

se regăsește deșeul animalier – dacă este cazul și să ȋnmâneze un exemplar achizitorului; 

(11) - să onoreze comenzile achizitorului referitoare la prestarea “serviciului de neutralizare a animalelor 

moarte provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale”, ȋn maxim 8 de ore de la 

solicitarea achizitorului; 

(12) - să ȋnregistreze reclamaţiile și sesizările achizitorului și să ia măsurile care se impun ȋn vederea 

rezolvării acestora, ȋn termenul prevăzut de lege; 

(13) - să asigure măsurile de prevenire a accidentelor de munca și bolilor profesionale, precum și a 

măsurilor de apărare ȋmpotriva incendiilor, ȋn vederea desfășurării activității ȋn condiții normale de 

muncă; 

8.4 - Prestatorul se obligă să despăgubească Achizitorul ȋmpotriva oricăror daune-interese, costuri, taxe 

şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației ȋn care o astfel de ȋncalcare rezultă din 

respectarea caietului de sarcini ȋntocmit de către Achizitor. 

8.5 – Prestatorul se obligă să păstreze toate documentele pe care le depune în vederea încasării ajutorului 

de stat, pentru o perioadă de 10 ani de la depunere. 

 

9.  Obligațiile  achizitorului 

9.1. - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate ȋn 

conformitate cu prevederile normativelor in vigoare.   

9.2. - Achizitorul se obligă să solicite prestatorului, prestarea serviciului ce face obiectul prezentului 

contract de ȋndată ce a fost notificat de către consiliul local. Solicitarea se face atât telefonic cât și în 

format scris la datele de contact indicate de prestator în contract. 

9.3. - Achizitorul se obligă să solicite prestatorului să efectueze prestația de neutralizare a animalelor 

moarte provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe teritoriul județului Ilfov 

numai ȋn cazul deșeurilor de origine animală, alte tipuri de deșeuri nefăcând obiectul contractului. 

9.4. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului serviciile prestate ȋn baza prezentului contract ȋn 

termen de 30 zile după transferul sumelor necesare de la bugetul de stat către bugetul local al Judetului 

Ilfov, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.  

9.5. - Ȋn cazul ȋn care documentația care ȋnsoțește facturile pentru serviciile prestate ȋn baza prezentului 

contract este incompletă, precum și cea de solicitare a ajutorului de stat este incompletă sau necesită 

clarificări, achizitorul va notifica prestatorul ȋn vederea completării documentației.  
                       

10. Garanția de bună execuție a contractului 

10.1. - Garanția de bună execuție nu se constituie pentru prezentul contract. 

  

11. Răspunderea părților 

11.1. - Ȋndeplinirea necorespunzătoare sau cu ȋntarziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract 

atrage răspunderea părţii ȋn culpă. 

11.2. - (1) Ȋn cazul ȋn care, din culpa sa exclusivă, prestatorul nu ȋși execută obligațiile asumate prin 

contract, achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, penalități, cu respectarea prevederilor 

art. 1.536 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările ulterioare, din valoarea serviciilor 

neexecutate.  

(2) - Daca achizitorul nu onorează facturile ȋn termenul prevăzut ȋn contract, atunci acestuia ȋi revine 

obligaţia de a plăti penalităţi, cu respectarea prevederilor Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru 
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combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte 

încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante. 

11.3. – Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către prestator, ȋn mod culpabil și 

repetat, dă dreptul achizitorului de a considera contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-

interese, fără a mai fi necesară punerea ȋn ȋntârziere ori vreo altă formalitate prealabilă. 

11.4 – Achizitorul ȋși rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată 

prestatorului, fără nici o compensație, ȋn condițiile ȋn care achizitorul, din motive temeinice, nu mai poate 

asigura realizarea obiectului contractului. 

 

12. Rezilierea si încetarea contractului 

12.1. – Prezentul contract ȋncetează prin ajungerea la termen, prin executarea, de către ambele părți, a 

tuturor obligațiilor ce le revin conform contractului, sau ca urmare a dispariției, fără vina niciuneia dintre 

părți, a unui element esențial al contractului, astfel cum acesta este definit ȋn legislația aplicabilă. 

12.2 - (1) Prezentul contract ȋncetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția unei instanțe 

judecătorești, ȋn cazul ȋn care: 

a) ȋmpotriva prestatorului a fost pronunțată o hotărâre definitivă de faliment; 

b) prestatorul cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute ȋn prezentul contract fără acordul 

achizitorului; 

c) părțile, de comun acord, convin ȋncetarea contractului. 

(2) În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din 

contract îndeplinită până la data ȋncetării contractului. 

12.3 - (1) Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, ȋn mod 

culpabil, atrage rezilierea de plin drept a prezentului contract, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără 

punere ȋn ȋntârziere, și dă dreptul părții lezate de a pretinde plata de daune-interese. 

(2) Rezilierea prezentului contract va fi notificată celeilalte părti cu cel puțin 7 zile ȋnainte de data la care 

aceasta urmează să-și producă efectele. 

(3) Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente ȋntre părțile 

contractante. 

(4) Ȋn cazul rezilierii contractului din vina prestatorului, achizitorul va stabili daunele pe care trebuie să 

le suporte prestatorul și care vor fi scăzute din obligațiile de plată pe care achizitorul le are față de 

prestator la data rezilierii contactului. 

 

13. Modificarea contractului  

13.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata ȋndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului, prin act aditional, ȋn cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele 

comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data ȋncheierii contractului. 

13.2 (1) – Orice modificare a contractului ȋn cursul perioadei sale de valabilitate altfel decât ȋn cazurile 

și condițiile prevăzute la art. 221 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice se realizează prin 

organizarea unei noi proceduri de atribuire, ȋn conformitate cu dispozițiile legale. 

 (2) Ȋn situația nerespectării dispozițiilor alin. (1), achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul 

inițial. 

 

14. Receptie si verificari  

14.1. - Achizitorul va verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu 

prevederile prezentului contract și ale documentației de atribuire.  

14.2. - Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în conformitate 

cu prevederile legale și ale prezentului contract. 
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14.3. – Achizitorul va notifica imediat prestatorului, ȋn scris, orice plângere sau reclamație ce apare ȋn 

timpul derulării contractului cu privire la acesta. La primirea unei astfel de notificări, prestatorul are 

obligația de a remedia orice deficiență ȋn termen de 8 de ore, fără costuri suplimentare pentru achizitor. 

 

15. Subcontractanți  

15.1. - Prestatorul are obligația, ȋn cazul ȋn care subcontractează părți din contract, de a ȋncheia contracte 

cu subcontractanții desemnați ȋn aceleași condiții ȋn care el a semnat contractul cu achizitorul. 

15.2 - (1) Prestatorul are obligația de a prezenta la ȋncheierea contractului toate contractele ȋncheiate cu 

subcontractanții desemnați. 

(2) Lista subcontractanților, cu datele de identificare ale acestora, cât și contractele ȋncheiate cu aceștia 

se constituie anexă la contract. 

15.3. – Prestatorul poate schimba pe oricare subcontractant ȋn cazul ȋn care acesta nu și-a ȋndeplinit partea 

sa din contract. Schimarea subcontractantului se va face numai cu acordul scris al achizitorului și 

nu va determina schimbarea prețului contractului. 

15.4 – Subcontractarea se realizează ȋn condițiile prevăzute le Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 

publice și Hotăerârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice. 

16. Cesiunea 

16.1. - Nici o parte nu va cesiona parțial sau integral contractul, beneficiul sau orice alt drept ȋn cadrul 

sau asupra contractului. 

16.2. - Prin exceptie este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acest contract, obligaţiile născute 

rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial. 

16.3. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate sau obligație asumată prin contract. 

16.4. - Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu respectarea 

acordului prealabil scris al Achizitorului, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil. 

 

17. Forța majoră 

17.1. - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. 

17.2. - Forța majoră exonerează părțile contractante de ȋndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toata perioada ȋn care aceasta acţionează. 

17.3. - Ȋndeplinirea contractului va fi suspendată ȋn perioada de acțiune a forței majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariția acesteia. 

17.4. - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și 

ȋn mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care ȋi stau la dispoziție ȋn vederea limitării 

consecințelor. 

17.5. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea 

cauzei acesteia în maximum 5 zile de la încetare. 

17.6. - Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioadă mai mare de 30 de zile, 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți ȋncetarea de plin drept a prezentului contract, fără 

ca vreuna din părți să poată să pretindă celeilalte părți daune-interese. 

 

18. Solutionarea litigiilor 

18.1. - Achizitorul și  prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neȋnțelegere sau dispută care se poate ivi ȋntre ei ȋn cadrul sau ȋn legătură cu 

ȋndeplinirea contractului. 

18.2. - Dacă, după 15 de zile de la ȋnceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul și prestatorul nu 

reușesc să rezolve ȋn mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 

soluționeze de către instanțele judecătorești competente din România. 
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19. Limba care guvernează contractul 

19.1. - Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

20. Comunicări 

20.1. – (1) Orice comunicare ȋntre părți, referitoare la ȋndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 

transmisă ȋn scris. 

(2) Orice document scris trebuie ȋnregistrat atât ȋn momentul transmiterii cât şi ȋn momentul primirii. 

20.2. - Comunicările ȋntre părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail cu condiția confirmării ȋn scris 

a primirii comunicării. 

20.3. – Datele de contact sunt următoarele: 

 Pentru Achizitor:  

Bucureşti, Strada Ernest Juvara nr. 3 – 5, sector 6,  

telefon 021.212.56.93, fax 021.212.56.99, email birouldemediu@cjilfov.ro 

persoane de contact Ileana Anghel-Person; Valentina Tomescu 

 

 Pentru Prestator:  

adresa _______________________________________________________ 

telefon ___________, fax _______________, email ___________________ 

persoană de contact ________________________ 

 

21. Legea aplicabilă contractului 

21.1.  Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

Prezentul contract s-a încheiat în patru exemplare, din care 1 (un) exemplar pentru prestator și 3(trei) 

exemplare pentru achizitor, fiecare având aceeași valoare juridică. În cazul în care există neconcordanțe 

între exemplarele contractului, prevalează exemplarele rămase la Consiliul Județean Ilfov. 

 

                             ACHIZITOR-, PRESTATOR, 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ  

JUDEŢUL ILFOV - 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN  S.C…………………  

  

PREȘEDINTE, 

Marian PETRACHE 

 

 

ADMINISTRATOR 

 

VICEPREȘEDINTE, 

Petre POPEANGĂ 

 

 

 

SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

Monica TRANDAFIR 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 

Bogdan COSTEA 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,  

mailto:birouldemediu@cjilfov.ro
mailto:birouldemediu@cjilfov.ro


  9 of 8 

DIRECȚIA INVESTIȚII 

Constantin CĂLINOIU 

 

 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE 

PUBLICĂ LOCALĂ, 

DIRECTOR EXECUTIV 

Adriana Jenica COMAN 

 

CONSILIER JURIDIC 

 

  

Vizat 

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV 

 

 



ANEXA IV  

 
LISTA  UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE PENTRU CARE 

SE PRESTEAZA SERVICII DE NEUTRALIZARE A ANIMALELOR MOARTE 

PROVENITE DIN GOSPODĂRIILE CRESCĂTORILOR INDIVIDUALI DE ANIMALE 

DE PE TERITORIUL JUDEȚULUI ILFOV ÎN BAZA CONTRACTULUI 

 

nr. ............... din ………………………. 
 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ 

DATA ÎNCEPERII 

PRESTĂRII 

SERVICIULUI 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ 

DATA ÎNCEPERII 

PRESTĂRII 

SERVICIULUI 

BRAGADIRU Data semnării 

contractului 

DASCĂLU Data semnării 

contractului 

BUFTEA Data semnării 

contractului 

DĂRĂȘTI-ILFOV Data semnării 

contractului 

CHITILA Data semnării 

contractului 

DOBROEȘTI Data semnării 

contractului 

MĂGURELE Data semnării 

contractului 

DOMNEȘTI Data semnării 

contractului 

OTOPENI Data semnării 

contractului 

DRAGOMIREȘTI VALE Data semnării 

contractului 

PANTELIMON Data semnării 

contractului 

GĂNEASA Data semnării 

contractului 

POPEȘTI-LEORDENI Data semnării 

contractului 

GLINA Data semnării 

contractului 

VOLUNTARI Data semnării 

contractului 

GRĂDIȘTEA Data semnării 

contractului 

AFUMAȚI Data semnării 

contractului 

GRUIU Data semnării 

contractului 

BALOTEȘTI Data semnării 

contractului 

JILAVA Data semnării 

contractului 

BERCENI Data semnării 

contractului 

MOARA VLĂSIEI Data semnării 

contractului 

BRĂNEȘTI Data semnării 

contractului 

MOGOȘOAIA Data semnării 

contractului 

CERNICA Data semnării 

contractului 

NUCI Data semnării 

contractului 

CHIAJNA Data semnării 

contractului 

PERIȘ Data semnării 

contractului 

CIOLPANI Data semnării 

contractului 

PETRĂCHIOAIA Data semnării 

contractului 

CIOROGÂRLA Data semnării 

contractului 

SNAGOV Data semnării 

contractului 

CLINCENI Data semnării 

contractului 

ȘTEFĂNEȘTII DE JOS Data semnării 

contractului 

CORBEANCA Data semnării 

contractului 

TUNARI Data semnării 

contractului 

COPĂCENI Data semnării 

contractului 

VIDRA Data semnării 

contractului 

CORNETU Data semnării 

contractului 

1 DECEMBRIE Data semnării 

contractului 
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Operator Economic 

____________________ 

(denumirea/numele) 

 

D E C L A R A Ţ I E 

privind evitarea conflictului de interese 

( art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare) 

 

Subsemnatul, ............................. reprezentant legal/împuternicit al ......................... (denumirea 

operatorului economic) în calitate de ofertant in cadrul procedurii 

………………………………………………………………….. (numar, denumire), declar pe propria 

răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică și sub sancţiunile aplicabile faptei de 

fals în acte publice, că nu ne aflam în situaţia prevăzuta la art. 59 - 60 din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 59. - În sensul prezentei legi, prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care membrii personalului 

autorităţii contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie care acţionează în numele autorităţii 

contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul 

acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea 

fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de 

atribuire. 

Art. 60. - (1) Reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea duce 

la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi următoarele, reglementate cu titlu exemplificativ: 

a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care 

deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi 

susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul 

de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 

b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care 

este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de 

administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori 

subcontractanţi propuşi; 

c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre 

care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că poate avea, direct ori 

indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie de natură 

să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare; 

d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul susţinător 

are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare și/sau are 

acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv 

ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al 

furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire; 

e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru 

executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se 

află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului 

de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire. 

(2) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d), prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care 

exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi 

conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală. 
 

Persoanele de decizie în cadrul autorității contractante, în ceea ce privește procedura în cauză, sunt: 
1.PETRACHE MARIAN - Președinte Consiliul Județean Ilfov 

2.POPEANGĂ PETRE - Vicepreședinte Consiliul Județean Ilfov 

3.TUDORACHE RIZIA - Vicepreședinte Consiliul Județean Ilfov 
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4.TRANDAFIR MONICA - Secretar General al Județului Ilfov 

5. POP FRANCO - Șef Serviciu Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională 

6. MARICA ALEXANDRINA -Șef Birou Resurse Umane 

7. COMAN ADRIANA JENICA - Director executiv Direcția Juridică și Administrație Publică 

8. SULIMAN IRINA - Director Executiv Adjunct Direcția Juridică și Administrație Publică Locală  

9.VLĂDUȚESCU IONICA - Șef Serviciu Administrație Publică 

10.COSTEA BOGDAN - Director executiv Direcția Economică 

11.PĂDURE MARILENA - Director Executiv Adjunct Direcția Economică 

12.PETRESCU JANA EUGENIA - Șef Serviciu Contabilitate, Salarizare 

13.VOICU ION  - Șef Birou  Întreținere Parc Auto 

14.CĂLINOIU CONSTANTIN - Director executiv Direcția Investiții 

15.TATU ALEXANDRA - Șef Birou Achiziții 

16. RADU MARIOARA  - Șef Serviciu de Întreținere Drumuri Județene 

17. BIȚĂ NICULAE - Șef Birou Monitorizare Contracte Asociere 

18. TRANDAFIR REMUS - Director executiv Direcția Management Programe de Dezvoltare 

19.ANGHEL PERSON ILEANA VIRGINIA -Director executiv adjunct Direcția Management Programe de Dezvoltare 

20.ALDEA GABRIELA - Șef Serviciu Proiecte de Coeziune Regională 

21. VOICU RAMONA - Șef Serviciu Avizări și Autorizări  

22.CÂRCIUMĂRESCU ALINA IOANA - Șef Serviciu Disciplina în Construcții 

23. MIHAI CONSTANTIN OVIDIU - Șef Serviciu Achiziții Publice  

24. BĂȚĂGUI LIVIU STELIAN - Șef Serviciu Administrare Drumuri Județene 

25.ȘEBE ADRIAN -Șef Serviciu Lucrări Publice  

26.ȚÎNCĂ MARIUS  - Șef  Birou - Biroul Transporturi  

27. NICULAE PETRU TEODOR - Șef Birou Administrativ  

28. VIȘANU IULIAN - Arhitect-Șef Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului  

29.DIACONESCU ANDRA- Director Executiv Directia Comunicare si Mass Media  

30.NICULAE CLAUDIA IRINA - Șef Birou Informare și Identitate Vizuală   

31.NISTOR CALIU CRISTINA - Șef Birou Relatii cu Mass Media 

32.ANGHELUȘ IULIAN-CONSTANTIN - Șef Serviciu Implementare a Sistemului Smart Couty- 

33.CEOBOTAREV ALEXANDRA - Șef  Birou Relații Internaționale  

34.DRAGOMIR ONORIU GABRIEL -Șef Serv Proiecte Strategice  

35.SANDACHE ELENA - Șef Serv Cooperare Internă și Internațională  

36.VAIDA ANDREI-CĂLIN - Șef Birou Contabilitate  

37. GHINEA MARIUS CĂTĂLIN - Șef Serviciu Administrativ și Întreținere 

38. MARTINESCU ANDREEA -Șef Serviciu Juridic-Contencios, Avizare Legalitate Acte 
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39.ALEXEI OVIDIU-VALENTIN - Director de Cabinet  

40.TĂBĂCARU FLORICA  - Șef Serviciu Buget, Venituri și Cheltuieli  

41. MARIN HORAȚIU -Șef Serv Urbanism și Amenajarea Teritoriului 

 

Subsemnatul, …………….. declar că informaţiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declaraţiilor, orice 

documente doveditoare inclusiv cele de care dispun. 

De asemenea, declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în 

prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică. 

Înţeleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Data completării ...................... 

Operator economic, ……………… 

Reprezentant /Reprezentanţi legali ……………… 


