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CONTRACT DE PRESTARI SERVICII 
NR. 42/08.06.2022 

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. THEOINCON BUSINESS S.R.L., persoana juridica romana, inregistrata la Registrul 
Comertului sub nr. ]40/17224/2003, Cod de Inregistrare Fiscala RO16001096, cu sediul social in 
str. Tohani, nr. 2, bl. 33, sc. 3, et. 5, ap. 111, sector 4, Bucuresti, telefon 0722.504.845, mail 
theoincon@gmail.com, conturi bancare RO67 RZBR 0000 0600 0403 5939, RO22 RZBR 0000 
0600 2290 4413 (deschise la Raiffeisen Bank, sucursala Sincai) si RO47 INGB 0000 9999 0889 
6323 (deschis la ING Bank), reprezentata legal prin di. Iosub Octavian, in calitate de 
Administrator, societatea avand calitatea de PRESTATOR, 

Si, 

1.2. S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., persoana juridica romana, inregistrata la 
Registrul Comertului sub nr. ]40/5481/2017, Cod de Inregistrare Fiscala RO37409960, cu sediul 
social in Phoenicia Bussines Center, Modulele 16,17,18, Str. Turturelelor nr.11 A, Sector 3, 
Bucuresti, mail office@algorithmresidential.ro, cont bancar IBAN RO97RNCB0087157546060001, 
deschis la BCR, legal reprezentata prin DI. Mihai COMANESCU, avand functia de Pre�edinte 
Consiliu Administratie societatea avand calitatea de BENEFICIAR,, 

au convenit sa incheie prezentul contract cu respectarea urmatoarelor clauze: 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului ii constituie prestarea de servicii de executie bransament apa si 
racord canalizare pentru orqanjzarea de santjer aferenta pasajului suprateran de la intersectia 
bd. Theodor Pallady x Drumul intre Tarlale, sector 3, Bucuresti. 

III. DURATA DE EXECUTIE

3.1. Termenul de executie si finalizare al lucrarilor mentionate mai sus este de 10 zile lucratoare 
de la data ordinului de incepere a lucrarilor. 

IV. VALOAREA CONTRACTULUI

4.1. Prestatorul este indreptatit sa primeasca valoarea totala a lucrarilor ce fac obiectul 
prezentului contract, in termenele si conditiile prevazute in contract, dupa cum urmeaza: 

• Prestatorul este indreptatit, pentru serviciile prestate, sa primeasca de la beneficiar suma
de bani reprezentand avans de 50% din valoarea totala a prezentului contract, in 
termenele si conditiile din prezentul contract;

Prestatorul este indreptatit sa primeasca restul de 50% din valoarea contractului, in termenele si 
conditiile din prezentul contract. 

4.2. Valoarea totala a lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract este de 99,482 LEI, � 
ce NU include TV A. 
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4.3. Valoarea totala a avansului reprezentand 50% din valoarea totala a prezentului contract este 
de 49,741 LEI + TVA. 
4.4. Restul de 50% din valoarea contractului se va plati la finalizarea lucrarilor, in valoare de 
49,741 LEI + TVA. 

V. OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE

5.1. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI: 
a) Beneficiarul se obliga sa furnizeze Prestatorului in timp util toate si orice informatii si aprobari,

acorduri, avize, acte necesare realizarii serviciilor si lucrarilor;

b) Beneficiarul se obliga sa plateasca Prestatorului, la termenele stabilite, contravaloarea
serviciilor prestate de catre Prestator, in conditiile prezentului contract;
c) Beneficiarul se obliga ca in termen de 5 zile lucratoare de la data comunicarii facturii

aferente prezentului contract, de catre Prestator sa procedeze la plata acesteia, in conditiile
stabilite in contract;

d) Beneficiarul se obliga sa asigure Prestatorului orice documentatie tehnica necesara pentru Apa
Nova Bucuresti si altar institutii publice sau private care deservesc pentru finalizarea lucrarilor
sus mentionate;
e) Beneficiarul se obliga sa puna la dispozitia Prestatorului toate si orice inscrisuri necesare in
vederea efectuarii lucrarilor de catre Prestator, inclusive, dar fara a se limita la acte de proprietate
(copii legalizate), planuri cadastrale, alte documente necesare detinatorilor de utilitati si primariei;

f) Beneficiarul se obliga sa asigure Prestatorului accesul sigur in zona de lucru si conditii de
siguranta si securitate in munca.

5.2. OBLIGATIILE EXECUTANTULUI: 
a) Prestatorul se obliga sa presteze serviciile care formeaza obiectul prezentului contract cu
profesionalism si promptitudine, la standardele prezentate in oferta sa si in conditiile negociate
de catre parti in cuprinsul prezentului contract si anexelor aferente;
b) Prestatorul se obliga sa execute prestarea de servicii in termenul si in conditiile stabilite in
prezentul contract;
c) Prestatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea asupra tuturor informatiilor referitoare la

Beneficiar, care prin natura serviciilor prestate ajung in posesia sa.

VI. LITIGII

6.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind prezentul Contract sa fie rezolvate pe cale 
amiabila de reprezentantii lor. 
6.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se var adresa 
instantelor judecatoresti competente de la sediul Beneficiarului. 

VII. AL TE CLAUZE CONTRACTUALE

7.1. In cazul intarzierilor datorate Prestatorului acesta se obliga sa plateasca Beneficiarului 
penalizari de 0,015% pe zi din valoarea totala a contractului, suma ce va fi retinuta din restul de 
plata datorat de Beneficiar la finalizarea lucrarilor. 

7 .2. In cazul in care Beneficiarul va intarzia cu plata fin ala, acesta se obliga sa plateasca 
Executantului penalizari de 0,015% pe zi din valoarea contractului. Cuantumul penalitatilor nu 
pot depasi debitul asupra caruia se aplica. 
7.3. Alte prevederi referitoare la obligatiile Prestatorului si cele ale Beneficiarului sunt cuprinse in 
Codul Civil Pentru orice lucrare ce se va executa, Prestatorul va anunta Beneficiarul pentru a se 
asigura de catre Beneficiar conditii optime de lucru, pentru a se respecta buna desfasurare a 
procesului tehnologic si pentru a nu se contraveni normelor de protectie a muncii PSI in vigoare. 

VIII. INCETAREA CONTRACTULUI

8.1. Prezentul contract poate inceta: 
a) Prin indeplinirea obligatiilor contractuale, definite prin prezentul contract si anexele aferente;
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b) Prin acordul partilor contractante, in baza unui act aditional la prezentul contract, semnat de
catre reprezentantii ambelor parti contractante. 
c) Prin denuntarea unilaterala a contractului, cu acordarea unui termen de preaviz de 15 zile".

IX. DISPOZITII FINALE

9.1. Modificarea oricarei clauze a prezentului contract se poate face numai prin act aditional 
semnat de catre reprezentantii legali ai ambelor parti contractante. 
9.2. Pan;ile confirma ca toate clauzele acestui contract au fost anatizate de parti �i negociate in 
conformitate cu cerintele �i obiectivele acestora. 
9.4. Orice notificare privind derularea prezentului contract se va transmite la coordonatele 
mentionate mai jos sau la sediile sociale ale partilor. Partile au dreptul sa-si schimbe adresa de 
corespondenta, cu conditia notificarii in scris a celeilalte parti cu privire la modificarea intervenita. 
9.5. Daca notificarea se comunica prin e-mail, aceasta se considera primita 'in prima zi lucratoare 
dupa cea in care a fost expediata, daca niciun mesaj de eroare sau de « out-of-office » nu a fast 
emis ori daca exista un raport de confirmare a expeditiei. 

Prezentul contract a fost redactat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte. 

BENEFICIAR, 

ALGo,t(i'-�$ DENTIAL S3 SRL 
, 1-n•l� � 
• <: '.!, \\ 

DIRECTOR GENERAL 
$tefan CLINCEAN 

DIRECTOR GENER 
Daniel BANU 

SEF DEPARTAMfuT 
Doresc TA$CAN 

CONTABIL SEF 
MarM�-"LEA 

$EF7ERVI,eiu ACHIZITII 
Alin GHEORGHE 

�. 

PREST ATOR, 

S.C. THEOINCON BUSINESS S.R.L 
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