
CONTRACT DE SERVICII AUDIT 

nr. 168159/866 din 09.08.2022 

1. În temeiul legii 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare
şi a celorlalte acte normative aprobate în aplicarea acesteia s-a încheiat prezentul contract de servicii, 
între: 

MUNICIPIUL BACAU, reprezentat prin PRIMAR LUCIAN - DANIEL STANCIU - VIZITEU, cu sediu 
pe strada Marasesti nr. 6, telefon 0234/581849, fax 0234/588757, cod fiscal 4278337, cont trezorerie 
RO52TREZ24A681100580102X, în calitate de achizitor, pe de o parte 

şi 

SC FINAUDIT ASSIST SRL reprezentată prin Administrator IANCU MIHAELA - ELENA cu sediul 
în Bacau, str.9Mai nr.15,bl.15 sc.A,ap. 3, telefon:0234581112, e-mail: office@finauditassist.ro, număr 

( de înmatriculare J4/737 /2009, cod fiscal 25791679, cont RO75 TREZ 0615 069X XXOO 6938, deschis la 
Trezoreria Municipiului Bacau, ,în calitate de prestator, pe de altă parte. 

(_ 

2. Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a) contract de achiziţie publică - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ,
încheiat în scris intre unul sau mai mulţi operatori economici şi una ori mai multe autorităţi
contractante, care are ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;
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) ofertă - actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de
vedere juridic într-un contract de achiziţie publică. Oferta cuprinde propune rea financiară,
propunerea tehnică, precum şi alte documente stabilite prin documentaţia de atribuire;
e) servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;
f) subcontractant /subantreprenor - orice operator economic care nu este parte a unui contract de
achiziţie publică şi care execută anumite părţi ori elemente ale lucrărilor/serviciilor, răspunzând în
faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la
dispoziţie a unui utilaj sau furnizarea de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziţie publică
nu este considerată subcontractare în sensul prezentei legi;
g) 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;



h) zile - zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare;

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 daca nu se 
specifică în mod diferit. 

Clauze obligatorii 

4. Obiectul principal al contractului

4.1. Prestatorul se obligă să presteze: Servicii de auditare financiara pentru obiectivul de 
investitii: "Coridor pentru deplasări nemotorizate pentru agrement: Centru - Insula de agrement",

COD SMIS 128425, conform caietului de sarcini, în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile 

( asumate prin prezentul contract. 

C 

4.2. Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea 
contractului de servicii în condiţiile şi prin modalităţile de plată stabilite prin prezentul contract. 

5. Preţul contractului

5.1 Preţul contractului, respectiv preţul serviciilor prestate este de 16.800 lei, la care se 
adaugă TVA in valoare de 3.192 lei, dupa cum urmeaza: 

I Nr. 
I 

Preţ Valoare, 
Cantitate 

crt. Denumire serviciu/activitate Termen de prestare unitar lei lei, fara 
(bucăţi) 

fără TVA TVA 

I 

15 zile de la data 
1 Raport de audit iniţial semnării 1 3.360 3.360 

contractului si 
emiterea ordinului 

de începere 
15 zile de la 

2 Raport de audit intermediar solicitarea 3 3.360 10.080 

beneficiarului 
10 zile de la 

3 Raport de audit final finalizarea 1 3.360 3.360 

proiectului 
TOTAL, fara TVA 16.800 

TOTAL TVA 3.192 

TOTAL, inclusiv TVA 19.992 


















