
   
           
           

 

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII  

Nr 455 din 24.07.2020 
 

 

1. SC Ideal & Strategic Media SRL, cu sediul în Baia Mare, Bd. Republicii, nr. 20/32,  Telefon: 0362 
401332, Fax: 0362 401331, e-mail: ioana.lucacel@gmail.com, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. 

J24/324/2011, cod fiscal RO28289376, cont RO86TREZ4365069XXX007516, deschis la Trezoreria Baia Mare, 

reprezentată prin Gheorghe Maria Emilia, funcţia de administrator, în calitate de prestator,  
 

şi 

  

ORASUL SEINI, adresa SEINI, P-ta Unirii nr 16, cod fiscal 3627765 Judeţul MARAMURES, 

telefon /fax : 0262 491090/491000, reprezentata prin Tulbure Gabriela Florica, funcţia Primar, in calitate 

de achizitor,   

 
2. Obiectul contractului: 
Îl constituie realizarea publicaţiei GAZETA de Seini, format a4, 52 pagini color, tiraj 3000 exemplare. Prestatorul 

se obligă să realizeze și să tipărească suplimentul GAZETA de Seini.  

 3. Durata contractului 
Prezentul contract se încheie pe o durată de  1 lună  şi este valabil de la 24.07.2020 şi până la 24.08.2020, durata sa 

putând fi prelungită printr-un act adiţional. 

4. Plata 

În schimbul serviciilor de publicitate contractate, Beneficiarul se obligă să achite în contul prestatorului 
contravaloarea acestei prestaţii în valoare totală de 9000 lei, la care se adaugă TVA de 19%, în valoare de 1710 lei, 

în valoare totală de 10 710  lei. 

În cazul în care beneficiarul nu face plata în termenul stabilit, contractul va fi reziliat de îndată şi fără punerea în 
întârziere, prestatorul fiind în drept să achiziţioneze pentru recuperarea creanţei cu penalităţi de 0,6% pentru fiecare 

zi de întârziere din momentul încetării plăţii. 

5. Dispoziţii finale 
Prezentul contract se completează cu dispoziţiile legale în domeniu. 

Eventualele divergenţe vor fi rezolvate pe cale amiabilă, iar în caz contrar ele vor fi supuse instanţelor 

judecătoreşti. 

 
Prezentul contract conţine două pagini şi a fost încheiat în două exemplare, ambele originale, câte unul pentru 

fiecare parte. 

 
 

 

 
Prestator,                                             Beneficiar, 

SC IDEAL & STRATEGIC MEDIA SRL   

___________________________________                prin ________________________                                                                                                            
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