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CONTRACT DE PRESTARI SERVICII 
 

nr. 3866/27.04.2020 
 
 

Preambul: În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, si a HG nr. 395 / 2016 
pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 
s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii : 
  
 Între: 

 
        1.S.C. TL PLUS MEDIA S.R.L, cu sediul în Baia Mare, bulevardul Decebal, nr. 1/63, Baia 
Mare, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J24/1359/2017, cod unic de inregistrare RO 
37976522, cont RO53TREZ4365069XXX015288  deschis la Trezoreria Baia Mare, reprezentata 
prin Svab Mica, director coordonator TL+ Maramures, denumită în continuare PRODUCĂTOR, 
pe de o parte 

si 
        2.ORAS SEINI, cu sediul in jud.Maramures, loc.Seini,  Str. Piata Unirii nr. 16, tel. 0262-
491.090, fax. 0262-491.000, cod fiscal 3627765, reprezentat prin ec.Tulbure Gabriela Florica – 
Primar Oras Seini, în calitate de ACHIZITOR. 

 
    Cap.I OBIECTUL CONTRACTULUI 
 
   Art.1. Obiectul contractului îl constituie « Abonament lunar de servicii de informare si 
promovarea a orasului Seini, necesare Centrului National de Informare si Promovare 
Turistica » , pe o perioada de 12 luni , prin abonament lunar, care consta in : 

- 3 știri/lună – material audi-video realizat de TL+ Maramureș de la diferite evenimente 
organizate ,  difuzate în direct si reluare, în buletinele de știri zilnice 

- 15 difuzari/zilnic pe teletext – comunicate sau anunțuri tip text sau text+foto 

- Crol cu anunturi și comunicate, difuzate în timpul emisiunilor de știri 

- Postarea și promovarea materialelor din pachetul ofertat, pe contul de social media al TL+ 
Maramureș și pe site www.tlplus.ro  

 
  Cap.II. MODALITATEA DE PLATĂ  
 
   Art.1. Plata se face, prin virament, in contul indicat de  prestator. 
   Art.2. Plata se va face in termen de 60 de zile de la data emiterii facturii, in baza receptiei  
serviciilor prestate. 
   Art.3. Preţul este de 800 lei/luna. 
 
   Cap.III OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
 

Art.1.  Producătorul garantează BENEFICIARULUI că spoturile si anunturile vor fi difuzate    
conform contractului. 
  Art.2. BENEFICIARUL se obligă să plătească serviciile conform preţului stabilit, precum şi taxa 
pe valoarea adăugată. 
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 Cap.IV. CLAUZE CONTRACTUALE 
 
Art.1. Pentru neexecutarea sau efectuarea deficitară, în parte sau în totalitate, a obligaţiilor 
prevăzute în prezentul contract, părţile vor suporta penalizări de 0,05% pentru fiecare zi de 
întârziere.  
 
Cap.V. FORŢA MAJORĂ 
 
Art.1. În cazul apariţiei unor situaţii de forţa majoră: cutremur, inundaţii, calamităţi, mişcări sociale 
(greve) sau situaţii asimilate forţei majore: interdicţii legale, defecţiuni de ordin tehnic ce au drept 
urmare întreruperea emisiei unuia sau mai multor posturi TV, notificată în termen de 72 de ore de la 
data apariţiei şi atestată cu documente corespunzătoare în termen de 15 zile, partea aflată în culpa 
este exonerată de răspundere. 
 
Cap.VI. VALABILITATE 
 
Art.1. Acest contract este valabil de la data de 27.04.2020 si pana la data de 27.04.2021 inclusiv. 
Art.12. Contractul devine valid la data semnării sale de ambele părţi. Orice adăugiri, completări sau 
modificări sunt valabile şi operabile între părţile prezentului contract numai dacă rezultă în mod 
expres dintr-un document scris, datat şi semnat de ambele părţi. 
 
   Prezentul contract a fost îincheiat în 2 (două) exemplare originale, unul pentru PRESTATOR şi 
altul pentru BENEFICIAR, la data de 27.04.2020.  

 

 
                     Achizitor,                                                                                          Prestator  
                  Orasul Seini,                                                                         S.C. TL PLUS MEDIA S.R.L                                          
                        Primar,                                                                                 Director coordonator                                                                    
   TULBURE GABRIELA FLORICA                                                               SVAB MICA                                                            
 
 
 
              Secretar General, 
           DANCI GABRIELA 

 

 


