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CONTRACT DE PRESTARI SERVICII 

                                               NR.11308 /19.10.2021  
 

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 cu modificarile si completarile 
ulterioare, precum si prevederile din Regulamentul de implementare ENI CBC.s-a încheiat prezentul 
contract, între: 
 

CAP.I.PARTILE CONTRACTANTE 
           I.1.ORASUL SEINI, str. Piata Unirii nr. 16, cod postal 435400, jud. Maramures , telefon 
+40262491090, fax. 0262-491000, e-mail primariaseini@yahoo.com, cod inregistrare fiscala 3267765, 
reprezentata prin primar ec. Tulbure Gabriela Florica, denumit in continuare  beneficiar,     
 si 
          I.2. S.C. SUGAR ANGELINI TRANSPORT  SRL, cu sediul social in loc. Seini str. Eroilor, nr.5A, 
jud. Maramures inregistrata la ONRC Baia Mare sub nr. J24/18/09.01.2018, CIF: RO38668458, cont NR. 
. RO77TREZ4365069XXX016602 deschis la Trezoreria Baia Mare,  reprezentata legal de administrator - 
Sugar Angela Monica, in calitate de prestator, 
 

CAP.II.OBIECTUL CONTRACTULUI 

ART.1.Obiectul si pretul contractului:  
1.1. Servicii de transport , pentru o deplasare de 3490 km in total, din Orasul Seini (Romania) in 
Orasul Pietramelara (Italia), deplasare prevăzuta în proiectul "1 Big Community“ (N°2019-2118/0124-
001) pentru perioada 21.10.2021-26.10.2021. 
1.2.   Serviciile vor trebui sa includa: 
• Inchirierea masinii si rezervarea soferului/soferilor in perioada mentionata mai sus  
• Prestarea serviciului de transport efectiv, pe ruta Seini-Pietramelara dus-intors, inclusiv deplasari 
in orasul Pietramelara si imprejurimi; 
• Acoperirea oricaror costuri asimilate deplasarii (combustibil, taxe de drum, parcari, etc); 
1.3. Pe toată perioada deplasărilor, organizatorii asigura cazarea și masa pentru șofer(i). 
1.4. Pretul este de 3.9 ron/km + TVA. 

    Numarul estimat de kilometri/contract este de 3490km. La baza fundamentarii numarului estimat 
de kilometri sta urmatorul calcul, asa cum a fost ofertat de catre prestator : 

o Total kilometri Seini-Pietramelara tur-retur : 1745 km*2=3490 km 
Prin urmare,valoarea contractului este de 13.611 RON + TVA, respectiv 16.197,09 lei. 
 

ART.2. Plata serviciilor 
2.1 Plata se va efectua prin virament bancar in contul prestatorului, prin ordin de plata emis in baza 
facturii  comunicate de catre prestator, în termen de 15 de zile de la emiterea acesteia. 

2.2.Plata se va efectua doar pt km fundamentati in baza foilor de parcurs intocmite de catre prestator. 
 

CAP.III.OBLIGATIILE PARTILOR 

ART.3.Obligatiile prestatorului; 
3.1. Sa asigure beneficiarului toate serviciile, prevazute in oferta achizitionata direct online, din catalogul 
electronic SICAP, cu nr. DA29034572 /18.10.2021. 

3.2. Sa nu refuze comanda beneficiarului, dupa aceptarea acesteia, fara acordul beneficiarului. 
3.3. Sa nu denunte in mod unilateral contractul in perioada de valabilitate. 
3.4. Prestatorul se obliga sa solutioneze operativ orice reclamatii adresate inainte de terminarea sejurului 
clientilor, orice alte sesizari primite dupa acest temen nu vor fi luate in considerare 
 



 

ART.4.Obligatiile beneficiarului: 
4.1. Sa plateasca integral pretul contractului, in termenul convenit in prezentul contract.  
4.2. Sa nu denunte in mod unilateral contractul. 
 

CAP. IV. TARIFE SI PRETURI 

• Tariful va fi de 3.9 RON/KM + TVA. Numar estimat de kilometri : 3490km. 

•  Valoare estimata a contractului : 13.611 RON+TVA. 
 

CAP. V.CLAUZE FINALE 
5.1. In caz de litigii,partile vor incerca solutionarea pe cale amiabila dupa care se vor adresa  instantelor 
competente sau in cazul in care Beneficiarul nu este persoana juridica romana aleg ca instanta 
competenta Curtea de Arbitraj international de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei din 
Bucuresti, ce va solutiona litigiul potrivit regulamentului acestei curti. 
5.2. Contractul intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti si este valabil pana la executarea lui in 
intregime. 
 
Drept pentru care s-a incheiat prezentul contract in 2 exemplare originale, redactate in limba romana cate 
unul, pentru fiecare parte, semnate azi 19.10.2021, la sediul Primariei Orasului Seini si are 2 pagini. 
 
 
 

Beneficiar,                                                                                   Prestator, 

 

ORAȘUL SEINI                                                      S.C SUGAR ANGELINI TRANSPORT SRL       

                                                                                                 

Primar,                                                                                      Administrator                                                              

ec.Tulbure Gabriela Florica                                              Sugar Angela Monica                                                                                        

                        

 

Secretar general, 

Sasca Ovidiu 

 

Consilier juridic, 

Danci Gabriela 

 

 

 

 


