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DIRECTIA GENERALA

DE POLITIE LOCALA ~I CONTROL
Registru unic cj.8"eontracte
n~r. lb~ /9

Ziua ~ Luna O" 20 .

CONTRACT PRESTARE SERVICII
DE EXECUTARE SILITA.

Art.1. In temeiul art. 29 alin 3 lit f) din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si
completarile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de prestare servicii,

intre

Directia Generala de Politie Locala ~iControl a Municipiului Bucuresti cu sediul in Bucuresti,
B-dul Libertatii nr. 18,)31 104, sector 5, telefon 02115391415, fax 02115391509 cod fiscal 28412052,
avand contul IBAN R090TREZ24G610304203030X, deschis la Trezoreria sector 5, Bucuresti,
reprezentata prin domnul Daniel Rasica - Director General, denumita in continuare beneficiar,

Birou Executor Judecatoresc STANCU MARIAN, cu sediul in Bd. Unirii nr.66, bl K3, sc.A,
et.5, ap.19, sector 3, Bucuresti, telefon 0723.142.914, fax 021.794.70.59, avand cont
R022BREL0002001985930101, deschis la LIBRA INTERNET BANK-Ag Decebal, eIF 40743080,
reprezentat legal prin executor judecatoresc Stancu Marian, denumit in continuare prestator

Art. 2. Definitii
2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - reprezinta prezentul contract si toate anexele sale.
b.servicii de executare silita - totalitatea operatiunilor de executare silita in vederea recuperarii
creantelor beneficiar izvorate din titluri executorii reprezentate de hotarari judecatoresti, etc), creante
identificate prin cererile de executare primite de la beneficiar.
b. beneficiar#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 integrals ~i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. servicii - activitati a carer prestare face obiectul contractului;
e. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea
si, respectiv, indeplinirea contractului; 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 enunciativa, Nu este considerat forta majora un eveniment
asemenea celor de mai sus care, Tara a crea 0 imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligatiilor uneia din parti;
f. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
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Art.3. Interpretare
3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in
mod diferit.

Art.4. In conformitate cu dispozitiile Codului de procedura civila, Legii 188/2000 republicata,
Regulamentului de punere in aplicare a Legii 188/2000, Legii 287/2011, Statutului profesiei de executor
judecatoresc si art. 1.270 Cod Civil, partile convin urmatoarele:

Art.S. Obiectul contractului
5.1. Obiectul contractului il reprezinta prestarea de catre prestator a SERVICIILOR DE EXECUTARE
SlUT A, in conditiile legii, in vederea recuperarii creantelor beneficiarului izvorate din titluri executorii
reprezentate de hotarari judecatoresti, etc), creante identificate prin cererile de executare primite de la
beneficiar.
5.2. Prezentul contract reprezinta cadrul general al relatiei contractuale dintre parti, urmand ca pentru
fiecare dosar de executare silita in parte beneficiarul sa formuleze 0 cerere de punere in executare silita.

Art.6. Cheltuieli de executare si onorariu presta tor
6.1. Pretul serviciilor de executare silita este, conform ofertei, de:
- 350 lei/dosar pentru punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii pentru
un numar estimat de 12 dosare in anul 2019;
- 150 lei/notificare pentru comunicare prin agent procedural pentru un numar estimat de 10 comunicari in
anu12019;
- 50 lei/notificare pentru comunicare prin posta pentru un numar estimat de 2 cornunicari in anul 2019.
Valoarea total a a decontarilor (cheltuieli de executare ~i onorarii) este de 5.800 lei (neplatitor de TVA).
Plata serviciilor achizitionate se va face la finalizarea fiecarui dosar exe"C\iiiOilal,in termen de maxim 30
de zile de la data inregistrarii facturii la sediul Directiei Generale de Politie Locala si Control a
Municipiului Bucuresti, care va purta confirmarea Serviciului Contencios, Legalitate Acte ~i Indrumare
Juridica cu privire la realitatea prestarii serviciului.
6.2. Onorariile se raporteaza la creanta de recuperat si nu la fiecare tip de executare in parte asupra aceleasi
creante,

Art.7. Distribuirea sumelor rezultate din executarea silita
7.1. Sumele rezultate in urma executarii silite se distribuie de prestator in contul beneficiarului,
specificandu-se la fiecare virament elementele de identificare ale debitorului urmarit,
7.2. Cheltuielile de executare se recupereaza de catre prestator din sumele obtinute din executarea silita
prin toate formele prevazute de Codul de procedura civila a bunurilor debitorului.
7.3. Cheltuielile de executare se distribuie de prestator in urmatoarea ordine:
- taxe legale platite de beneficiar in legatura cu executarea silita a bunurilor, in integralitate;
- diferenta din onorariul prestatorului astfel:
(i) integral, pana la pragurile prevazute de art. 39 din Legea nr. 188/2000 republicata, Ordinul Ministerului
Justitiei nr.2550/C/2006, daca se recupereaza intreaga creanta total a de recuperat sau
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(ii) proportional cu sumele recuperate din creanta totala de recuperat, daca se recupereaza
partial, proportionalitatea fiind raportata la onorariul prestabilit pentru fiecare creanta.

Art.8. Drepturile ~i obligatille partilor
8.1. Prestatorul se obliga fata de beneficiar sa intreprinda toate masurile si sa desfasoare toate activitatile
prevazute de Codul de procedura civila si de orice alte legi speciale in materie de executare silita, pentru
recuperarea cu celeritate a creantelor beneficiarului rezultate din titlurile executorii a carer punere in
executare a fost solicitata prestatorului.
8.2. La cererea beneficiarului, prestatorul va prelua dosarele de executare silita in care beneficiarul solicita
continuarea executarii, conform Legii 287/2011. Refuzul prestatorului de a prelua dosarele rnentionate la
prezentul punct si de a continua procedura de executare silita in aceste dosare, va fi motivat.
8.3. Prestatorul se obliga sa comunice gratuit beneficiarului, la simpla cerere a acestuia, in format
electronic, la adresa de e-mail a beneficiarului copia scanata a tuturor actelor de executare precum si
dovezilor de comunicare/indeplinire a procedurilor de executare din dosarul de executare, la solicitarea
acestuia.e 8.4. In cazul in care beneficiarul solicita prestatorului ca acesta sa li comunice dosarul de executare in
format fizic, in copie certificata conform cu originalul, justificat de existenta unor contestatii/opozitii la
executare, cereri de partaj, anulare titlu executoriu, orice alt litigiu in legatura cu punerea in executare a
titlului executoriu in cauza sau de faptul ca, in legatura cu titlurile executorii, beneficiarul intentioneaza
sa formuleze 0 astfel de actiune, prestatorul se obliga sa indeplineasca aceasta solicitare la cerere.
8.5. Beneficiarul, in baza Codului de Procedura Civila, Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti
republicata si Legii 287/2011, are obligatia:
- sa achite taxele prevazute de lege pentru executarea silita a debitorului precum si avansul din cheltuielile
de executare prestatorului;
- sa predea toate actele de executare silita intocmite anterior angajarii prestatorului in cazul dosarelor de
executare silita la care se solicita continuarea executarii, conform Legii 287/2011; In acest caz, prestatorul
are obligatia sa continue procedura de executare silita in dosarele mentionate la prezentul punct, de la
ultimul act de executare valabil efectuat.
8.6. Beneficiarul si prestatorul convin ca valorile de vanzare ale bunurilor urmarite sa se stabileasca in
baza unor rapoarte de evaluare intocmite in cadrul procedurii de executare silita de catre evaluatori
autorizati independenti, acceptati si de beneficiar in prealabil. Prestatorul se obliga sa anunte prin orice
mijloc beneficiarul de ofertele primite pana la data si ora licitatiei, astfel incat beneficiarul sa-si poata
exercita dreptul legal de dispozitie prin trimiterea catre prestator pana la citirea publicatiei de vanzare a
unei cereri de suspendare a executarii,
8.7. Beneficiarul atesta exactitatea informatiilor pe care Ie furnizeaza prestatorului referitoare la creanta
a carei executare 0 solicita ~i i~i exprima acordul ca demersurile Iacute de prestator sa fie conform
informatiilor pe care le-a furnizat.
8.8.Beneficiarul are dreptul sa renunte la executarea silita inceputa in dosarul de executare al prestatorului,
urmand sa achite 0 suma total a compusa din cheltuielile de executare silita efectuate pana la acea data,
avansate de catre prestator, (daca au fost avansate de prestator ~i onorariul ce va fi negociat pentru aceste
cazuri.
8.9. In cazul in care beneficiarul decide preluarea bunului urmarit in contul creantei urmeaza sa achite
catre prestator 0 suma totala compusa din cheltuielile de executare silita efectuate pana la acea data (daca
au fost avansate de prestator) onorariul ce va fi negociat pentru aceste cazuri.
8.10. In cazul conexarii dosarului de executare silita al prestatorului la dosarul de executare instrumentat
de un alt executor judecatoresc, beneficiarul va achita catre prestator cheltuielile de executare silita,
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respectiv taxe de timbru si alte cheltuieli efectuate pana la acea data in dosarul de executare silita, avansate
de prestator, daca este cazul.
8.11. Prestatorul va respecta termenele si actele precizate de catre beneficiar prin prezentul contract pentru
desfasurarea procedurii de executare silita,
8.12. Prestatorul se oblige sa pastreze confidentialitatea prezentului contract, fata de terti, precum ~i
confidentialitatea datelor si/sau informatiilor de natura secretului bancar astfel cum este acesta prevazut
de art. III si urmatoarele din OUG 99/2006 cu modificarile ulterioare, cu exceptia datelor/informatiilor
care sunt sau devin pub lice prin natura derularii procedurii de executare silita,

Art.9. Raspunderea contractuala
9.1. In cazul in care, prin hotarare judecatoreasca, din culpa prestatorului, unul sau mai multe acte de
executare silita este/sunt anulate, ori se dispune anularea intregii executari silite si/sau intoarcerea
executarii silite, si/sau restituirea catre debitorul executat a sumelor recuperate de prestator pe calea
executarii silite, executorul judecatoresc va relua procedura de executare fara a solicita taxe, onorarii sau
orice alte sume aferente actelor de executare ce trebuie reluate si/sau sumelor recuperate prin procedura
de executare silita reluata care au fost anterior restituite debitorilor ca urmare a hotararii judecatoresti si
pentru care executorul judecatoresc a incasat deja partea cuvenita de onorariu.
9.2. Prestatorul are obligatiile stabilite in sarcina prin lege, in ceea ce priveste primirea cererilor de punere
in executare silita, derularea executarii silite, indeplinirea actelor procedurale si raspunderea civila In
conditiile legii.
9.3.Orice sanctiuni aplicate direct prestatorului de autoritatile publice, in legatura cu dosarele de executare
silita in care beneficiarul are calitatea de creditor, nu pot fi imputabile beneficiarului.

Art.10. Durata contractu lui. incetarea contractu lui
10.1.Prezentul contract se incheie pana la data de 31.12.2019, cu posibilitatea prelungirii prin act aditional
pentru maxim 4 luni din anul 2020.
10.2. Fiecare parte contractanta are dreptul de a denunta unilateral oricand prezentul Contract de
colaborare cu un preaviz scris de 30 de zile.
10.3.Denuntarea unilateral a ori rezilierea contractului sau incetarea contractului la irnplinirea termenului
mentionat la art. 10.1 produce efecte doar in ceea ce priveste introducerea de noi cereri de executare silita.
Executorul judecatoresc va continua executarile silite in dosarele incredintate pana la data la care Clientul
il va desesiza cu 0 cerere de renuntare la executarea silita si ii va solicita restituirea titlurilor executorii, ,
incredintate.

Art.11. incepere, finalizare, intarzieri, sistare
11.1. Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor la data semnarii contractului, partile vor
stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului.si
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului.
11.2. In cazul in care:
a) orice motiv de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau
b) alte circum stante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin lncalcarea contractului de catre
prestator, indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei
faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare ~i vor semna un contract
aditional.
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11.3. Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecta termenul de prestare a serviciilor,
acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, beneficiarului. Modificarea perioadei de prestare
se face cu acordul partilor, prin act aditional.

Art.12. incetarea contractu lui
12.1. Prezentul contract inceteaza in urmatoare e situatii:
a) prin executarea de catre ambele parti a tuturor obligatiilor ce Ie revin conform prezentului contract ~i
legislatiei aplicabile
b) prin acordul partilor, consemnat in scris.
c) prin reziliere, in cazul in care una din parti nu i~i executa sau executa necorespunzator obligatiile
contractuale.
12.2. In situatia rezilierii/rezolutiunii totale/partiale din cauza neexecutarii/executarii partiale de catre
prestator a obligatiilor contractuale, acesta va datora beneficiarului daune interese cu titlu de clauza penal a,
in cuantum egal cu valoarea obligatiilor contractu ale neexecutate.
12.3. In situatia in care executarea partiala a obligatiilor contractuale face imposiblia realizarea obiectului
contractu lui in integralitatea sa, chiar daca a fost receptionata 0 parte din contract conform dispozitiilor
legale, prestatorul va datora beneficiaruli daune interese cu titlu de clauza penal a, in cuantum egal cu
intreaga valoare a obligatiilor contractuale stabilite prin contract.
12.4. Nerespectarea in mod repetat de catre 0 parte a obligatiilor contractuale va fi dovedita prin
notificarile scrise si transmise de celalata parte, notificari care vor face referire la neindeplinirea obligatiei
respective, precum si la durata ei. Prin notificari se vor solicita justificari privind neindeplinirea
obligatiilor, pe care cealalta parte este obligata sa Ie presteze in termen de maxim 5 zile de la data primirii
notificarii.
12.5. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile
contractante.
12.6. Partile sunt de drept in intarziere prin simplul fapt al nerespetarii clauzelor prezentului contract.
12.7. Beneficiarul i~i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractu I de servicii, in eel mult 15 zile de
la aparitia unor circum stante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului, sub conditia
notificarii prestatorului cu eel putin 3 zile inainte de momentul rezilierii.

Art.13. Amendamente
13.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractu lui, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act aditional

Art.14. Cesiunea
14.1. Prestatorului ii este permisa cesiunea creantelor nascute din prezentul contract doar cu acordul scris
al achizitorului.
14.2. Obligatiile nascute din prezentul contract raman in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost
stipulate si asumate initial.

Art.lS. Forta majora
15.1. Forta majora este constatata de 0 autoritate competenta.
15.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
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15.3. Indeplinlrea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar tara a prejudicia
drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
15.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in
mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.
15.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona 0 perioada mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, tara ca vreuna
din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese,

Art.16. Caracterul confidential al contractului
16.1.0 parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:
a) de a face cunoscute unor terte parti informatii, date sau parametri tehnici accesati in procesele de
derulare a prezentului contract.
b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a
contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.
Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face
confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii contractului.
16.2. 0 parte contractanta va fi cxonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la
contract daca:
a) informatia este cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte
contractanta ; sau
b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte paqi contractante pentru
asemenea dezvaluire; sau
c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

Art.17. Solutionarea litigiilor
17.1. 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 parti in cadrul sau in legatura cu indeplinirea
contractului.
17.2. Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, beneficiarul ~i prestatorul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil 0 divergenta contractual a, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de
catre instantele judecatoresti competente

Art.18. Limba care guverneaza contractul
18.1. Limba care guverneaza contractu I este limba romana.

Art.19. Comunicari
19.1. Orice comunicare intre paqi, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa
in scris.
19.2. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat ~i in momentul primirii.
19.3. Comunicarile intre paqi se pot face ~i prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a
primirii comunicarii
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Art.20. Legea aplicabila contractului
20.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
20.2. Partile au inteles sa incheie prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

AUTORITATEA CONTRACTANTA

DIRECTIA GENERALA DE
CONTROL A

SERVICIUL ACHIZITII, INVESTITII,
DERULARECONTRACTE

Sef Serviciu
Andrer)RICU
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SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITA TE
Sef Serviciu
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