
CONTRACT DE PRESTARI SERVICII 

Nr. 30 din 18.04.2022 

1. PARTI CONTRACT ANTE:

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., cu sediul in Bucure�ti, Sector 3, 
Calea Vitan nr. 242, Camerele C3, C4, C5, Parter, telefon: 0762 613 232, 
email: offic @algorithmresidential.ro, cod fiscal RO 37409960, inmatriculata la 
Registrul Comertului sub nr. J40/5481/2017, cont IBAN: cont IBAN 
RO97RNCB0087157546060001 RON - banca BCR, reprezentata legal prin DL 
Mihai Comanescu, avand functia de Pre�edinte al Consiliului de Administratie, in 
calitate de« BENEFICIAR » 
Si 
SC ACTIV CONSULT & CONSTRUCT SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. 
Schitului nr. 16, Bl. 43, Sc. 1, Et. 6, Ap. 38, sector 3, inregistrata la Oficiul 
Registrului Comertului sub numarul J40/12860/02.11.2012, CUI RO 30866034, 
cont IBAN RO 94RZBR0000060015109264 deschis Raiffeisen, reprezentata prin 
Mitica Lucian, in calitate de PRESTATOR, 

2. Obiectul, contractului si modalitati de plata.
2.1 Obiectul contractului il reprezinta controlul de calitate si modalitatile de
realizare a calitatii (RTE - domeniul 2.1 Constructii rutiere si drumuri).
2.2 Drumuri si alei.
2.3 Valoarea contractului este de 3000 lei / luna fara TVA la care se adauga TVA
in valoare de 570 lei.

Plata serviciilor se va efectua in termen de 30 zile de la emiterea facturii. 

3. Obligatiile partilor contractantc

3.1 Prestatorul se obliga:
- Permite executia lucrarilor numai pe baza proiectelor si a detaliilor de executie

verificate de verificatori de proiectc atcstati, sens in care:
- verifica existenta proiectului si a detaliilor de executie;
- studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile;
- verifica existenta tuturor pieselor si desenate;
- verifica existenta expertizelor tehnice;
- verifica daca este precizata categoria de importanta a constructiei;

verifica existenta "Planului de control al calitatii, verificari s1
incercari"·

'

- verifica existenta" Sistemului calitatii in constructii";
- dupa caz, verifica existenta expertizei tehnice si programul de

monitorizare pentru constructiile aflate in zona de influenta
- urmareste realizarea lucrarii conform cu prevederile autorizatiei de

construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini.





6. Solutionarea litigiilor
6.1 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.
6.2 Daca dupa 15 ( cinsprezece) zile de la inceperea acestor tratative neoficiale
beneficiarul si prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta
contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze da catre instantele
judecatoresti din Romania,

7. Alte clauze:

7.1 Prezentul contract constitue titlu executoriu si are valoare de inscris authentic.
7.2 Durata si valoarea contractului se poate prelungi de comun acord dintre parti,
prin act aditional.
7.3 Prezentul contract a fost incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru
fiecare parte.

Beneficiar, 

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L 

Presta tor, 

ACTIV CONSULT & CONSTRUCT SRL 




