
 
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 PUBLICITATE  

Nr. 1371/09.02.2022 
 
 
 
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE: 
Orasul Seini, str. Piata Unirii, nr. 16, judeţul Maramureş, telefon 0262- 491090, e-mail, 

C.U.I. 3627765, cont deschis la Trezoreria Baia Mare, reprezentat legal prin primar ec. 

Tulbure Gabriela în calitate de  beneficiar, pe de o parte 

 
Şi 

 
SC MARAMURES JURNAL SRL cu sediul în HIDEAGA nr.101A,  înregistrată la 

Registrul Comerţului Maramureş sub nr. J24/338/2015 cod fiscal 34345195 tel: 

0744643458, având contul IBAN cu nr. RO06BRDE250SV77413422500 deschis la BRD 

şi TREZO- contul IBAN: RO07TREZ4365069XXX014370 reprezentată prin Pop Daniel, 

în calitate de Administrator, numită în continuare prestator, au convenit să încheie 

prezentul contract de publicitate, cu respectarea următoarelor clauze: 

 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 
Prestatorul se obliga sa presteze servicii de informare a cetatenilor prin intermediul 

presei scrise on-line cu privire la activitatea  administratiei locale, initiativele legislative 

pe plan local, hotararile Consiliului Local al orasului Seini, programe si actiuni, investitii 

realizate si alte informatii, in conformitate cu prevederile legale, publicare anunturi, 

interviuri, convocatoare, anunturi informative si altele in conformitate cu prevederile 

legale, comandate de BENEFICIAR şi acceptate de prestator. 

 
III. DURATA CONTRACTULUI 
Contractul se încheie la data de 09.02.2022, pentru o perioada de 12 luni cu posibilitatea 

de prelungire. 

 
IV. PREŢUL CONTRACTULUI 
Preţul prestaţiei este de 400 RON/luna. 

 
V.  CONDITII DE PLATA 
Preţul se va plăti cu ordin de plată la 7 zile de la data facturării, in baza facturii emise de 

prestator. 

 
VI. OBLIGATIILE PARTILOR 
a) OBLIGATIILE PRESTATORULUI 



- Sa difuzeze materialele BENEFICIARULUI, in conditiile solicitate de acesta in 

comanda scrisa. 

- Sa informeze in scris BENEFICIARUL de schimbarea tarifelor, a taxelor suplimentare 

( pagini speciale, amplasamente speciale in pagina), a oricaror conditii ce fac parte din 

oferta de publicitate. Aceste modificari vor constitui anexe ce vor face parte integranta 

din prezentul contract.  

- Sa informeze in scris BENEFICIARUL in maxim 48 de ore de la primirea comenzii, in 

cazul imposibilitatii publicării articolului. In caz contrar, comanda se considera 

acceptata din toate punctele de vedere. 

- Sa nu intervina asupra continutului materialelor publicitare comandate.  

b) OBLIGATIILE BENEFICIARULUI 
-   Să achite contravaloarea serviciilor în condiţiile şi la termenele stabilite în prezentul 

contract; 

-   Să nu aducă atingere şi jigniri altor candidaţi de la alte partide. 

 
VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

Prezentul contract încetează de plin drept în cazul în care una dintre părţi: 

- nu îşi execută una din obligaţiile enumerate la pct. V din prezentul contract; 

- este declarată în stare de incapacitate de plată sau a fost declarată procedura de lichidare 

(faliment); 

- îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare 

scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezilierea 

prezentului contract. 

Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va 

notifica celeilalte părţi, cu cel puţin trei zile înainte de data de la care încetarea urmează 

să-şi producă efectele. 

Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja 

scadente între părţile contractante. 

Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a 

cauzat încetarea contractului. 

Cesionarea drepturilor dobândite prin prezentul contract se poate face de către 

beneficiar numai prin act adiţional şi cu acordul prestatorului. 

 
VIII. FORŢA MAJORĂ 
 Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau / şi 

de executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine 

în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 

obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege. 

 Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 

2 zile producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii 

consecintelor lui. Daca in termen de cinci zile de la producere, evenimentul respectiv nu 

inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract 

fara ca una dintre ele sa pretinda daune-interese. 

 
 
 
 



 
 
IX. NOTIFICARI 
 In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea 

celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa / sediul prevazut in partea 

introductiva a prezentului contract.  
 In cazul in care notificarea se face pe cale postala ea va fi transmisa prin scrisoare 

recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data 

mentionata de oficiul postal primitor. 

 Daca confirmarea se trimite prin fax ea se considera primita in prima zi lucratoare 

dupa cea in care a fost expediata. 

 Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una din parti, daca nu sunt 

confirmate prin intermediul uneia din modalitatile prevazute la aliniatele precedente. 

 
X. LITIGII 
 Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract 

sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale 

amiabila de reprezentantii lor. 

 In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor 

adresa instantelor judecatoresti competente. 

 
XI. CLAUZE FINALE 
 Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre 

partile contractante. 

 Prezentul contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala 

dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui. 

 Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, unul pentru fiecare parte, 

astazi 09.02.2022, data semnarii lui. 

 

 

          PRESTATOR,                                                                BENEFICIAR, 

 

 SC MARAMURES JURNAL SRL                                       Orasul  Seini 
          POP DANIEL                                                                 Primar,      

                                                                                           ec.Tulbure Gabriela                                 

                                                                     Secretar general, 

                                                                                                 Sasca Ovidiu 

 

 

                                                                                               Consilier juridic, 

                                                                                               Danci Gabriela 

 

    


