
 1

                                                R o m â n i a 
Județul  Maramureș 
O r a ș u l  S e i n i 

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

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

 
 
 

Contract de prestări servicii 
Nr. 3540 /26.03.2021 

 
 
 

 Preambul 
 
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și 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 cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile din 
Regulamentul de implementare ENI CBC.s-a încheiat prezentul contract, între: 
 
    ORAȘUL SEINI, cu sediul administrativ în Seini, Piața Unirii nr. 16 telefon/fax 
0262-491090/491000, cod fiscal 362775 reprezentat prin ec.Tulbure Gabriela Florica, 
având funcţia de primar, în calitate de beneficiar, pe de o parte, 
 
    Şi 
 
SC PENSIUNEA TREI PINI SRL, cu sediul în Seini, str. M.Eminescu, nr. 34, judeţul 
Maramureș, cod poştal 435400, telefon 0262/490109, înregistrată la Oficiul Registrul 
Comerţului sub nr. J24/1167/2008, având CUI RO24073573 şi contul 
RO18BTRL02501202L70940BT deschis la Banca Transilvania  Seini, reprezentată 
legal prin Pop Nicoleta având funcția de administrator în calitate de prestator. 
 
    2. Definiţii 
    2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: 
    a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 
    b. beneficiar şi prestator - părţile contractante, așa cum sunt acestea numite în 
prezentul contract; 
    c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către beneficiar, în baza 
contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor 
asumate prin contract; 
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    3. Obiectul principal al contractului 
   3.1. - Prestatorul se obligă să presteze servicii de catering pentru 77 de persoane, în 
cadrul implementarii proiectului Proiectului „STEM Educație în Școlile Vocaționale și 
Profesionale”, Cod EMS ENI: 2SOFT 1.1/23, finanțat  de către Uniunea Europeană în 
cadrul Programului Operațional Comun RO-UA 2014-2020. 
   Serviciile de catering vor include gustări reci, apă plată/ minerală, suc acidulat/natural, 
ceai și  cafea. 
    3.2. - Beneficiarul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru 
serviciile prestate.    
 
    4. . Preţul contractului 
    4.1. - Preţul contractului, respectiv prețul serviciilor prestate, este de 2.233,00 lei, la 
care se adaugă TVA. 
 
    5. Durata contractului 
   5.1.  - Durata prezentului contract este până la data de 30.05.2021. 
 

 6. Executarea contractului 
 6.1. - Executarea contractului începe la data semnării contractului. 
 
  7. Obligaţiile principale ale prestatorului 
  7.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile prevăzute în contract. 
 
  8. Obligaţiile principale ale beneficiarului 
  8.1. - Beneficiarul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de 60 de zile 
de la emiterea facturii. 
 

     9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
  9.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute 
obligaţiile asumate prin contract, atunci beneficiarul are dreptul de a deduce din preţul 
contractului, ca penalităţi, o suma echivalentă cu o cotă procentuală de 2% pentru 
fiecare zi de întârziere, din preţul contractului. 
  9.2. - În cazul în care beneficiarul nu onorează facturile în termen de 14 de zile de la 
expirarea perioadei convenite conform pct.8.1, atunci acesta are obligaţia de a plăti ca 
penalitate o sumă echivalentă cu 2% pentru fiecare zi de întârziere din plata 
neefectuată, până la îndeplinirea efectivă a obligatiilor. 
 

Clauze specifice 
 
 10. Garanţia de bună execuţie a contractului   
 10.1 -  nu este cazul 
 
 



 3

 11. Recepţie şi verificări 
 11.1 - Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor. 
 
 12. Ajustarea preţului contractului 
 12.1 – Prețul contractului nu se ajustează.  
 
   13. Forța majoră 
   13.1   -  Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. 
   13.2 – Forța majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor 
asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
 
   14. Legea aplicabilă contractului 
   14.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
    Părţile au înţeles sa încheie astăzi, 26.03.2021 prezentul contract în două exemplare 
originale, câte unul pentru fiecare parte. 
 
 
 
               Beneficiar,                                                                  Prestator, 
          ORAȘUL SEINI                                         SC PENSIUNEA TREI PINI SRL 
                   Primar                                                                Administrator 

     ec.Tulbure Gabriela Florica                                        Pop Nicoleta  
    
 
                               

 
        Secretar general, 
         Danci Gabriela 
 
 
 
 
     Coordonator regional, 
      Bogdan Raul Florin 
 
 
 
 
      Serviciu Economic 
          Trif  Liliana 
 
 
  


