
R o m â n i a 

Judeţul Maramureş 

O r a ş u l  S e i n i 
Str. P-ţa Unirii, nr. 16, cod 435400 

E-mail : primariaseini@yahoo.com 

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

 

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII 

                                              NR.2391/02.03.2022 

 
 

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: 
PARTILE CONTRACTANTE 

           ORASUL SEINI, str. Piata Unirii nr. 16, jud. Maramures , reprezentata prin ec. Tulbure Gabriela 

Florica in calitate de primar , denumit in continuare  beneficiar,     

 Si 

          S.C. MPA MUSIC SHOW EVENT SRL, cu sediul social in loc. Seini str. Trandafirilor nr.16 A, jud. 

Maramures inregistrata la ONRC Baia Mare sub nr. J. 24/8/2018, CIF: 38657742, cont nr. 

RO57TREZ436506912XXX016186 deschis la Trezoreria Baia Mare,  reprezentata legal de Patovan Mircea, 

in calitate de prestator, 
 

ART.1.Obiectul contractului  

1.1 Servicii de instruire muzicala si coregrafica pentru manifestarile cultural-artistice si alte evenimente 

organizate de primaria orasului Seini in anul 2022. 

ART.2.Pretul contractului 

2.1 Valoarea totala a contractului este de 24.000 lei. Nu este platitor de TVA. 

2.2 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 30 de zile de la emiterea facturii. 

ART.3.Obligatiile prestatorului 

3.1.Sa asigure beneficiarului toate serviciile prevazute la art. 1.1 din contract. 

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. 

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. 

ART.5 CLAUZE FINALE 

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. 

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, 02.03.2022, la sediul Primariei Orasului Seini. 
 

            Beneficiar,                                                                                      Prestator, 

          Orasul Seini                                                          S.C MPA MUSIC SHOW EVENT SRL                                                                                                      
              Primar,                                                                                       Administrator                                                              

ec.Tulbure Gabriela Florica                                                                    Patovan Mircea                                                                                        

                        

 

       Secretar general, 

         Sasca Ovidiu 

 

 

       Consilier juridic, 

        Danci Gabriela 


