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CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII - model 

 

Nr. ....  data .......... 

 

I. PĂRŢILE CONTRACTULUI  

Prezentul contract se încheie între: 

 

1. , Centrul Judetean de Cultura si Arta Buzau, cu sediul, in municipiul Buzau, b-dul N.Balcescu, nr.50, jud.Buzau, 

cod fiscal 31508573, tel. 0238710383, fax 0338401133, cont IBAN RO84TREZ24G670330200130X                                                  

, deschis la Trezoreria Buzau, reprezentată prin  Oancea Ion Cosma –director în calitate de BENEFICIAR, pe de o 

parte, 

 

Şi  

 

2. sc.......................... 

 

II. Obiectul contractului 
Art. 2.1. – Obiectul contractului îl constituie asigurarea de către furnizor a serviciilor de cazare  in perioada 25-

29.07.2018 inclusiv. 

III. Durata contractului  
Art. 3.1. – Durata prezentului contract este de la data semnării până la 30.07.2017. 

Art. 3.2. – Perioada şi numărul de zile se fixează prin comandă ferma scrisă formulată de beneficiar şi adresată 

furnizorului. Facturarea serviciilor se va confirma de către delegatul BENEFICIARULUI. 

 

IV. Preţul/tariful contractului 
Art. 4.1. – Preţul contractului este stabilit la tarifele aprobate prin contractul incheiat intre federatie si furnizor sunt 

urmatoarele: 

.................... 

Tarifele sunt maxime si nu pot fi depasite pe toata durata contractului si au toate taxele incluse (TVA, regie, taxa 

hoteliera etc).  

 

V. Plata 
Art. 5.1. – BENEFICIARUL se obligă să plătească serviciul prestat, în valoare de ____________ in termen de maxim 

30 zile de la data facturarii. Factura va fi obligatoriu insotita de diagrama de cazare, semnate si stampilate de catre 

prestatorul de servicii si confirmate de catre un reprezentant al beneficiarului. Factura se va emite dupa terminarea 

actiunii. 

Art. 5.2. – În caz de nerespectare a termenelor, FURNIZORUL îşi rezervă dreptul de a calcula penalităţi de întârziere 

de 0,1% pe zi. 

 

VI. Obligaţiile părţilor 
Art. 6.1. –  FURNIZORUL se obligă să presteze serviciile stipulate în obiectul contractului la o calitate superioară şi la 

termenele cerute de beneficiar. 

Art. 6.2. – BENEFICIARUL se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de 

servicii de masă, respectiv cazare. 

 

VII. Modificarea şi încetarea contractului 
Art. 7.1. – Eventualele modificări ale contractului se vor efectua prin act adiţional, semnat de ambele părţi. 

Art. 7.2. – Prezentul contract încetează în următoarele cazuri: 

- Prin ajungere la termen 

- Prin renunţarea uneia din părţi, cu prealabilă înştiinţare a părţii contractante; 
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- Prin nerespectarea de către una din părţi a clauzelor contractuale. 

 

VII. Dispoziţii finale 
Art. 8.1. – Forţa majoră dovedită exonerează de răspundere partea ce o invocă. Partea pentru care a apărut 

imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor contractuale trebuie să înştiinţeze, în termen de 5 zile, cealaltă parte despre 

începerea şi încetarea cazului de forţă majoră şi să depună în termen cât mai scurt actele doveditoare. 

Art. 8.2. – Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract se vor soluţiona pe cale amiabilă. În caz 

de dezacord, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, se vor soluţiona de către instanţele 

judecătoreşti de drept comun de la sediul furnizorului. 

 

Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare cîte unul pentru fiecare parte. 

 

 

 

BENEFICIAR                                     FURNIZOR 

 

Centrul Judetean de Cultura si Arta Buzau 

             DIRECTOR, 

        Oancea Ion Cosma 

 

 

 

 

 

Vizat Consilier Juridic, 

Mindrescu Iuliana Luminita 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


