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R o m a n i a
Judetul Maramures
O r a s u l  S e i n i

Str. P-ta Unirii, nr. 16, cod 435400
E-mail : primariaseini@yahoo.com

Tel./fax: 0262-491090; 0262-491000

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
NR. 11466 DIN 04.11.2020

SC LORDETAROM SRL, cu sediul in Grosi, str. Crinilor, nr.12, tel.0728107904, CIF
36603460, J24/1196/201, reprezentat prin  SUPURAN ARTHUR, in calitate de prestator ,

și

U.A.T. ORASUL SEINI cu sediul in Loc. Seini, Str. Piata Unirii, Nr. 16, Jud. Maramures
Telefon: 0262/491.090; Fax: 0262/491.000; E-mail: primariaseini@yahoo.com, CUI RO
3627765, Cont IBAN nr. RO45 TREZ 24A8 4030 3710 101X, deschis la Trezoreria Baia Mare,
Judetul Maramures, reprezentata prin d-na Ec. Tulbure Gabriela Florica avand functia de Primar
in calitate de beneficiar.

Prestatorul se obliga sa presteze serviciile de DEZINFECTIE ,  in conformitate cu obligatiile
asumate prin contract, pentru urmatoarrea locatie: cladirea Primariei Orasului Seini , strada Piata
Unirii, nr.16.

Valoarea contractului este de 2000 ron.
Pretul / prestatie este 400 ron.
Serviciile se vor presta doar la cerere.

Serviciile se vor presta in maxim 24 h de la transmiterea solicitarii beneficiarului, catre
prestator.

Operatorul nu e platitor de TVA.
Plata se va face in maxim 60 de zile de la receptia facturii, respectiv a serviciilor prestate.

DURATA CONTRACTULUI
Durata prezentului contract: de la momentul semnarii contractului, pana in 31.12.2020.
In cazul in care, la expirarea perioadei contractuale partile doresc prelungirea contractului, in
lipsa vreunei notificari prealabile prin posta, prin scrisoare recomandata cu confirmare de
primire, contractul se va prelungi pe o perioada similara cu aceleasi clauze.

OBLIGATIILE PARTILOR
Prestatorul se obliga sa presteze serviciile prevazute in contract.
Prestatorul va efectua DEZINFECTIA  cu urmatoarele produse: VIROCID, pentru care se va
elibera copie certificat de calitate si avizul Ministerului Sanatatii.
Prestatorul va respecta graficul de prestare prezentat in propunerea tehnica eliberand un proces-
verbal la finalizarea fiecarei prestatii, proces ce va cuprinde data si ora la care se efectueaza
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serviciul de dezinsectie si deratizare, copie declaratie conformitate, instruirea personalului,
respectiv al reprezentantului unitatii beneficiare cu privire la modul de utilizare a produsului,
conform cartii tehnice. Semnarea procesului-verbal se va face de catre conducatorul unitatii, sau
de catre persoana desemnata de catre acesta si va atesta faptul ca prestatorul a efectuat prestatia si
a informat personalul asupra modului de preventie dupa efectuarea dezinfectiei.
Beneficiarul se obliga sa plateasca prestatorului pretul convenit pentru indeplinirea contractului
de prestari servicii.
Beneficiarul are obligatia de a plati contravaloare serviciilor prestate, in termen de 60 zile de la
primirea facturilor dupa fiecare prestatie avuta.
Beneficiarul va semna procesele-verbale de receptie, iar semnarea acestora reprezinta faptul ca nu
sunt obiectiuni.
Neplata la termen pentru prestatia serviciilor, duce la rezolutiunea contractului fara punere in
intarziere conf. Pactului comisoriu de grad IV.

FORTA MAJORA
Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate in prezentul
contract, pe toata durata in care aceasta actioneaza.
Partea care invoca forta majora are obligatia de a notifica cealalta parte in termen de 10 zile  de la
producerea evenimentului.

SOLUTIONAREA LITIGIILOR
Litigiile ce decurg din executarea prezentului contract de inchiriere se vor solutiona pe cale
amiabila, prin mediere. Daca acest lucru nu este posibil, litigiul va fi inaintat spre solutionare
instantei judecatoresti competente.

COMUNICARI
Orice comunicare intre parti , referitoare a indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, la adresa sediului social
mentionat in contract.
Comunicarile pot fi facute si prin telefon sau e-mail cu  conditia confirmarii in scris a primirii
comunicarii.
Orice modificare la contract se face de comun acord prin act aditional.

Beneficiar, Prestator,
ORASUL SEINI S.C. LORDETAROM S.R.L

Primar, Administrator,
ec.Tulbure Gabriela Florica Supuran Arthur

Secretar general,
Danci Gabriela


