
       
Contract prestare servicii 

 
 În temeiul Legii 98/2016 si HG 395/2016 privind achizitiile publice, s-a încheiat prezentul contract de 
prestare servicii de proiectare, între: 
 
Părţi contractante 
 1.1 –MUNICIPIUL ONEŞTI, persoană juridică de drept public, conform art. 21 din Legea nr. 215/2001, 
Republicata, cu modificările şi completările ulterioare, având sediul în B-dul Oituz,  nr. 17, telefon/fax: 
0234.324243/0234.313911, cod fiscal 4353250, cont deschis la TREZORERIA ONEŞTI, nr. 
RO84TREZ24A650402560103X, reprezentat legal prin PRIMAR-Ing. NICOLAE GNATIUC, în calitate de 
ACHIZITOR, 
si                        
 PRESTATORUL ….......………, cu sediul in …….......…., str. ….....……, nr. ……., judetul …….., 
telefon/fax: …....……, cod de inregistrare fiscala ……...…., cont deschis la Banca Nationala- Trezoreria 
……..…………………………..…… cont garantii de buna executie  ……………………….……… reprezentat prin 
………….., în calitate de prestator, prestatorul se va preciza astfel: daca e cazul de asociere – intreaga asociere de 
subcontractare – nominalizarea subcontractantilor de angajament ferm- prezentarea angajamentului/angajamentelor a 
intervenit prezentul contract. 
   
2. Obiectul şi preţul contractului 
2.1. - Prestatorul se obliga sa realizeze : Etapa I  -  Realizare Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie, 
expertiză tehnică, audit energetic, studio topo, studio geotehnic, documentație avize  - pentru         Reabilitare 
termică a clădirii Maternitate din Spitalul municipal ”Sfântul Ierarh Dr. Luca ” din Municipiul Onesti, judetul 
Bacau  si sa predea documentatiile aferente  dupa cum urmeaza: 
- DALI(DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII) 
-EXPERTIZA TEHNICA 
-AUDIT ENERGETIC 
- STUDIU TOPO 
-STUDIU GEOTEHNIC 
-DOCUMENTATIE AVIZE 
 
2.2. – Preţul total al serviciilor care vor fi prestate este de ...................................lei, la care se adauga TVA. 
2.3 Prestatorul are obligatia sa intocmeasca documentatiile conform caietului de sarcini. În cazul în care, pe parcursul 
prestarii contractului de achiziţie publică, se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau 
nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini 
 
3. Durata contractului      
   3.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile contractate in termen de maxim_______________luni. 
 
4. Definiţii 
    4.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a) contract - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între 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 - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite 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) servicii - activităţi a căror prestare face obiectul contractului;   
e) produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la 
prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului; 
f) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini şi în propunerea 
tehnică; 
g) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii acestora, care nu 
putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea 
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe 
naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă.  
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) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
 
5. Aplicabilitate 
    5.1. - Contractul de servicii intră în vigoare incepand cu data semnarii acestuia, respectiv ________  
 
6. Documentele contractului 
    6.1. - Documentele prezentului contract sunt: 



a) acte adiţionale, daca exista; 
b) grafic de prestare; 
c) propunerea tehnica şi propunerea financiară; 
d)caietul de sarcini; 
e) alte grafice, daca este cazul 
f) garantie de buna executie, daca este cazul 
g) angajament de sustinere din partea unui tert, daca este cazul 
h) acord de asociere, daca este cazul 
i) contractul de subcontractare, daca este cazul 
j) alte documente (daca este cazul) 
 
7. Standarde 
7.1. - Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către prestator în propunerea sa 
tehnică. 
 
8. Caracterul public al contractului  
8.1.(1) Dosarul achizitiei publice are caracter de document public. 
(2) Accesul la aceste informatii poate fi restrictionat in cazul in care acestea sunt clasificate prin acordul partilor sau 
protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii. 
(3) In cazul in care s-a precizat confidentialitatea anumitor clauze, o parte contractanta nu are dreptul de a face 
cunoscuta respectiva prevedere fara acordul scris al celeilalte parti, cu doua exceptii: 

- informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta 
- partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia. 

 
9. Drepturi de proprietate intelectuală 
9.1. - Prestatorul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: 
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, 
mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu 
prestarea serviciilor; şi 
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare 
rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 
 
10. Garanţia de bună execuţie a contractului 
10.1. Prestatorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului în termen de maxim 3 zile 
lucratoare de la data semnarii contractului. 
10.2. (1) Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă 10 % /5% din preţul acestuia fara TVA; 
Garanţia de bună execuţie se poate constitui prin instrument de garatare, virament bancar sau reţineri succesive din 
sumele datorate pentru facturi parţiale. 
În cazul în care garanţia se va constitui prin instrument de garanţie, aceasta devine anexa la contract, iar în cazul în 
care garanţia se va constitui prin reţineri succesive din facturile înaintate la plată, contractantul are obligaţia de a 
deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la trezorerie, iar suma iniţială care se depune de către 
contractant în contul astfel deschis este de 0,5% din preţul contractului de executie TVA inclus. 
 (2) Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont prin reţineri 
succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună 
execuţie în documentaţia de atribuire. Autoritatea contractantă va dispune ca unitatea să înştiinţeze contractantul 
despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezorerie pe numele 
contractantului pot fi dispuse plati atat de catre contractant, cu avizul scris al achizitorului care se prezinta la trezorerie 
cat si de unitatea Trezoreriei la solicitare scrisa a achizitorului in favoarea caruia este constituita garantia. Contul 
astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului. 
10.3. - Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a 
notifica pretenţia, atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au 
fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau 
total, contractantul are obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de prestat. 
10.4.Autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie după cum urmează: 
a) valoarea garanţiei de buna execuţie aferentă studiului de  fezabilitate, în termen de 14 zile de la data predării şi 
însuşirii/aprobării documentaţiei tehnico-economice respective, dacă nu a ridicat pana la acea data pretenţii asupra ei; 
b) valoarea garanţiei de buna execuţie aferentă proiectului tehnic şi/sau detaliilor de execuţie, în termen de 14 zile de 
la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate în baza proiectului respectiv, dacă nu 
a ridicat pana la acea data pretenţii asupra ei. 
 
11. Responsabilităţile prestatorului 
    11.1. - (1) Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea 
cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 
    (2) Prestatorul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, materiale, 
instalaţiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi pentru contract, în 



măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din 
contract. 
    11.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu graficul de prestare 
convenit. Totodată este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de 
calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 
    11.3. Prestatorul se obliga sa obtina in numele beneficiarului si sa anexeze documentelor proiectate toate avizele si 
acordurile necesare pentru realizarea fazelor de proiectare ce fac obiectul prezentului contract. Contravaloarea 
avizelor se va suporta de catre beneficiar pe bază de documente justificative.  
   11.4 Orice omisiune sau greseala fata de listele cu cantitatile din DALI si din specificatiile tehnice prevazute in 
caietele de sarcini, dovedita pe parcursul executiei a fi necesara pentru finalizarea investititei, va fi suportata de catre 
proiectant in limita cuantumului valoric determinat. Valoarea suportata de proiectant are in vedere atat aducerea 
proiectului la o forma ce poate fi pusa in opera, clarificari, reproiectari, etc) cat si valoarea lucrarilor suplimentare fata 
de proiectul initial ca trebuie realizate de catre executant. In sensul recuperarii acestor sume, achizitorul va avea la 
dispozitie garantia de buna executie a contractului, iar in cazul in care aceasta nu este indestulatoare, iar proiectantul 
nu achita cu buna credinta sumele invederate, prezentul contract reprezinta baza legala pentru demararea procedurii de 
executare a proiectantului pentru aceste aceste sume. In acest sens este necesara o singura notificare din partea 
achizitorului pentru achitarea sumei in cazul in care proiectantul nu raspunde, achizitorul fiind indreptatit de a recurge 
la orice mijloace legale pentru recuperarea acestor sume de bani. 
     11.5 Prestatorul are obligatia de a incheia si mentine in vigoare o polita de asigurare cu despagubire integrala 
pentru o suma asigurata ce nu va fi mai mica de __________, asigurare  care va acoperi atat perioada de executare a 
prezentului contract cat si eventualele perioade de prelungire a prestatiilor, pentru acoperirea riscurilor prevazute la 
art. 11.4.  Polita de asigurare se va prezenta la semnarea contractului. Dovada platii primelor de asigurare se prezinta 
ori de cate ori achizitorul solicita acest lucru. Obligatia prestatorului este de a pastra valabila asigurarea pe toata 
perioada de derulare a contractului. Neprezentarea dovezilor solicitate/iesirea din perioada de valabilitate a politei 
poate atrage suspendarea platilor efectuate de catre achizitor. 
    11.6 Prestatorul are obligatia de a ceda toate drepturile de proprietate intelectuala, drepturile de autor asupra 
documentatiei care face obiectul prezentului contract odata cu predarea acesteia. 
12. Responsabilităţile achizitorului 
 12.1. - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţie prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-
a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului. 
13. Recepţie şi verificări 
13.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu 
prevederile din propunerea tehnică şi din Caietul de sarcini. 
13.2. - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a 
notifica în scris prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop. 
 
14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
14.1. - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la primirea 
ordinului de începere a contractului.        
(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare,datorate în exclusivitate 
achizitorului, părţile vor stabili de comun acord: 
         a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi 
    b) totalul cheltuielilor aferente, acordate conform prevederilor legale, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul 
contractului. 
14.2. - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, orice fază a acestora prevăzută să fie terminată 
într-o perioadă stabilită în graficul de prestare trebuie finalizată în termenul convenit de părţi, termen care se 
calculează de la data începerii prestării serviciilor. 
                (2) În cazul în care: 
a) orice motive de întârziere ce nu se datorează prestatorului; sau 
b) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului de către prestator 
îndreptăţesc prestatorul să solicite prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, părţile 
vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional. 
    14.3. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are obligaţia de 
a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de 
prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional. 
    14.4. - Cu excepţia prevederilor clauzei 22 şi în afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire 
conform clauzei 14.3, o întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a percepe penalităţi potrivit 
prevederilor clauzei 19. 
 
15. Modalităţi de plată 
    Achizitorul va efectua plata sumelor prevazute la art.2.2 catre prestator in lei, in termen de maxim 60 de zile de la 
inregistrarea facturilor la beneficiar pentru serviciile prestate si receptipnate conform legii de catre beneficiar. 
 
16. Actualizarea preţului contractului 
    16.1. - Pentru serviciile prestate plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate în propunerea 
financiară. 



    16.2. - Preţul contractului nu se actualizeaza, preturile fiind ferme. 
 
17. Amendamente 
17.1. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 
contractului prin act adiţional în cazul apariţiei unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului si nu aduc modificari substantiale acestuia, in conditiile prevazute de lege. 
    
18. Subcontractanţi 
  18.1. -(1) Prestatorul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el 
a semnat contractul cu achizitorul. Activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, sunt cuprinse 
în contractul de achiziţie publică. 
18.1 – (2) Achizitorul poate efectua plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de către 
subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită la momentul incheierii contractului de achizitie publica sau la 
momentul introducerii lor in contract, serviciile prestate contractantului potrivit contractului dintre contractant şi 
subcontractant. 
(3) Achizitorul efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este 
confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv achizitor, prestator şi subcontractant sau de achizitor 
şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, prestatorul blochează confirmarea prestarii obligaţiilor asumate de 
subcontractant. 
(4)Dispoziţiile prevăzute la alin. (1)-(3) nu diminuează răspunderea prestatorului în ceea ce priveşte modul de 
îndeplinire a contractului de achiziţie publică 
18.2. - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu 
subcontractanţii desemnaţi. 
(2) Lista subcontractanţilor cuprinzând datele de recunoaştere a acestora, precum şi contractele încheiate cu aceştia se 
constituie în anexe la contract. 
18.3. - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător fata de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător fata de executant de modul în care îndeplineşte partea sa din contract. 
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca aceştia nu îndeplinesc partea lor din 
contract. 
18.4. - (1) Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu a îndeplinit partea sa din contract. 
Schimbarea subcontractantului nu modifica valoarea aferentă activităţilor subcontractate, care va fi cel mult egală cu 
valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată si se va face doar cu acordul prealabil al achizitorului. 
18.4 – (2) – Subcontractanţii  schimbati au obligaţia de a prezenta o declaraţie pe propria răspundere prin care îşi 
asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini şi a propunerii tehnice depuse de către contractant la ofertă, 
aferentă activităţii supuse subcontractării. 
18.4 – (3) Contractele de subcontractare şi declaraţiile vor fi prezentate cu cel puţin 15 zile înainte de momentul 
începerii prestării serviciilor de către noii subcontractanţi. 
18.4 – (4) Noii subcontractanţi au obligaţia de a transmite certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea 
inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul 
de achiziţie publică.  
19. Penalităţi, daune-interese 
19.1.În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin 
contract, achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 2%/luna sau 
fractiune de luna din valoarea contractului, nefinalizat in termenul convenit. 
19.2 În cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin 
contract, prestatorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 2%  din suma 
neachitata, calculata pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua urmatoare termenului de scadenta. 
 
20. Modalităţi de încetare a contractului 
20.1 Neexecutarea obligatiilor stabilite in sarcina fiecareia dintre partile in prezentul contract atrage desfiintarea 
acestuia de drept, fără punerea în întârziere şi fără intervenţia instanţei de judecată. 
20.2. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii, în cel mult 30 de zile de la apariţia 
unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor 
contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public. 
20.3. - În cazul prevăzut la clauza 20.2 prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea 
din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 
 
21. Cesiunea si novatia 
21.1. - Intr-un contract de achizitie publica este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acel contract,  cu 
exceptia cesiunilor prevazute in contract si actele normative in vigoare. 
21.2. - Achizitorul poate urmări orice pretenţie la daune pe care executantul ar putea să o aibă împotriva 
terţului/terţilor susţinător/susţinători declarati pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin angajamentul ferm. In 
acest sens, se poate realiza o cesiune a drepturilor executantului către achizitor, cu titlu de garanţie. 
 
22. Forţa majoră 
22.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 



22.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe 
toată perioada în care aceasta acţionează. 
22.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile 
ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
22.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod 
complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
22.5. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va 
avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să 
poată pretinde celeilalte daune-interese. 
  
23. Soluţionarea litigiilor 
23.1. - Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice 
neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 
           - Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în 
mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele 
judecătoreşti din România. 
 
24. Limba care guvernează contractul 
    24.1. - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
25. Comunicări 
    25.1. - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în 
scris. 
    (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 
    25.2. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării 
în scris a primirii comunicării. 
 
26. Legea aplicabilă contractului 
     26.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
27. Dispozitii finale 
Prezentul contract a fost încheiat în doua exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă. 

            
 

ACHIZITOR PRESTATOR 
SEMNATURI 

 Functia Nume, prenume Data Semnatura  
 
 
Director 
 
…………………
……… 

Responsabil 
contract, 

Consilier Serviciu IEIDL Cons. Bogdan 
Prohozescu 

  

Verificat, Șef Serviciu IEIDL Ing. Livia Bordei   
Verificat Consilier C.A.P. Cons.    

Director Executiv  
D.A.P. 

Cons. jur. Laura 
Teodora Romedea 

  

Vizat juridic, Serviciu Juridic    
Vizat 
economic, 

Sef Serviciu Buget-
Contabilitate 

Ec. Ghiba Doina   
Data: 

Avizat  SECRETARUL MUN. 
ONESTI 

Cons. jur. Daniel 
Spanu 

   
Semnatura si 
stampila APROBAT, VICEPRIMAR LAURA ABAGERU   

PRIMAR NICOLAE 
GNATIUC 
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