
CONTRACT  DE PRESTĂRI SERVICII
Nr. 14/2020

NR. 11784 DIN 12.11.2020
1. Părţile contractante

SC DIASTUDIO SRL, cu sediul în Baia Mare, str. Rapsodiei, nr. 2/14,
tel. 0723188013, cu Nr. de Înregistrare în Registrul Comerţului
J24/495/18.04.2003 şi Cod Fiscal RO15382570, cont nr. RO11 BRMA 0999
1000 4324 0559, deschis la Banca Românească sucursala Baia Mare,
reprezentată  prin Florin Demko, în calitate de administrator

şi
PRIMARIA SEINI , cu sediul în Seini, Piața Unirii, nr. 16, jud. Maramureș, cu
CIF 3627765, reprezentată de Tulbure Gabriela Florica în calitate de primar .

2. Obiectul contractului
Abonament lunar pentru licență, utilizare și manipulare platformă

videoconferință petru 1-2 sedinte/luna - conform ofertei.

3. Valoarea contractului
Valoarea contractului este de:  600 lei + tva / luna

4. Durata contractului
Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării de către ambele

părţi şi este valabil pe o perioada de 6 luni, respectiv până la 12.04.2021, data
până la care ambele părţi trebuie să-şi încheie obligaţiile prevăzute în contract.
Perioada contractuala se poate prelungi dupa caz.

5. Obligaţiile SC DIASTUDIO SRL
5.1 Să execute serviciile pe baza comenzilor ferme ale

beneficiarului;
5.2 Să nu se angajeze în nici o activitate în conflict cu interesele

clientului şi să respecte confidenţialitatea datelor preluate;
5.3 La o eventuală schimbare a tarifelor, să nu implice majorări la

prezentul contract.

6. Obligaţiile beneficiarului.
6.1 Să pună la dispoziţie, în cel mai scurt timp, tot materialul şi

datele necesare în vederea executării lucrărilor.
6.2 Să achite contravaloarea serviciilor  la finalizarea lucrarii.

Toate plăţile se fac în baza facturii emisă de furnizor, în numerar sau prin
transfer bancar în contul furnizorului, menţionând pe ordinul de plată numărul
facturii respective.



7. Clauze de încetare a contractului.
7.1 Prezentul contract încetează dacă în termen de 14 zile de la

emiterea facturii nu s-a efectuat plata onorariului sau la momentul denunţării
exprese a contractului de către una dintre părţi.

7.2 Rezilierea unilaterală a prezentului contract se notifică celeilalte
părţii în sctis cu cel puţin 15 zile înainte de la data de la care  se doreşte
încetarea contractului.

8. Forţa majoră
Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă şi o

dovedeşte. În caz de forţă majoră dovedită, părţile vor negocia modul de
rezolvare al clauzelor afectate de această stare.

9. Dispoziţii finale
9.1 Clauzele prezentului contract vor putea fi modificate,

completate sau înlocuite prin acte adiţionale negociate între părţi, în orice
moment al derulării sale.

9.2 Orice litigiu patrimonial decurgând din acest contract va fi
soluţionat pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, se va
apela la instanţele competente.

Prezentul contract s-a încheiat azi 12.11.2020, în două exemplare, câte
unul pentru fiecare parte.

Semnături,

Beneficiar                                                                           SC DIASTUDIO SRL
PRIMARIA SEINI                                                             Baia Mare

prin prin
Tulbure Gabriela Florica                                                      Florin Demko
Primar                                                                                   Administrator


