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Contract de  de servicii 

Nr. .........../.................2022 
 
 

............../............2022 
........./..............2022 

2022, 
51.01.03.20.30.30. 

 
 

- nr. 2 la 
, s-a ncheiat prezentul contract de d

 
 
MUNICIPIUL CRAIOVA adresa sediului: str.  nr.26, Craiova, cod 200632, jud. Dolj telefon:+40 
251416235/416236/416237, fax: +40 251411561, email: consiliulocal@primariacraiova.ro, cod fiscal 
4417214, cont IBAN RO43 TREZ 24A5 1010 3203 030X, deschis la Trezoreria operati  
Craiova, reprezentat de d-na Lia-   Primar achizitor, pe de o parte 
i  

 
prestator  

 
 

2.1 -  
a) Contract -  
b)  -  
c)  - 

ract; 
d) servicii -  
e) produse - 

le furniza aferent serviciilor 
prestate conform contractului; 
f)  - 

urmare a 

 
g) zi - an - 365 de zile. 
 
3. Interpretare 
3.1 - 

 
3.2 - 
mod diferit. 

Clauze obligatorii 
 

4.  
4.1 -  Servicii organizare evenimente culturale  , 

/perioadele convenite  95856/23.05.2022 i 
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cu  oferta adjudecat prezentul contract.  
4.2 -  de 
achizitie publica de servicii avand ca obiect: 

. 
 4.3 -  respectiv valoarea  
pres este de ...................... lei (excl. TVA) la care se adauga TVA in valoare de 
................. lei. 
 
5. Durata contractului 
5.1 -  
5.2  Termenul de prestare a serviciilor este conform calendarului stabilit prin caietul de sarcini nr. 
95856/23.05.2022. 
5.3-  la asumate prin 
contract. 
 
6. Documentele contractului 
6.1 - Documentele contractului sunt: 
        a) caietul de sarcini nr.95856/23.05.2022, 

     
        b) oferta, respectiv propunerea t ................., 
perioada de evaluare; 
        c) garantia de buna executie;   
        d)    
       e) -cadru 

   
        f)  

 g) anexa la contract privind datele cu caracter personal. 
 
7.  
7.1- /perioadele 
convenite erintele caietului de sarcini nr. 95856/23.05.2022  

prin prezentul contract. 
7.2- Caietul de 
sarcini nr. 95856/23.05.2022 n . 
7.3 - Prestatorul este responsabil de asigurarea masurilor 

incendi

 
7.4 - (1) Prestatorul  plata t  or necesare bunei 

. 
        (2) Prestatorul va asigura i a 

 ADA, CREDIDAM, UPFR, DACIN-SARA, UPFAR-ARGOA 
ioadele 08-10 iulie, 15-17 iulie, 22-24 iulie, 29-31 iulie, 05-07 

august, 12-15 august 2022, interval orar 19.00  
 24.00, etc. 

7.5  Prestatorul este pe deplin responsabil pentru: 
a. 

cadrul caietului de sarcini; 
b. 

rezultatele  
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c. 
personalul/echipamentul propus pentru realizarea serviciilor), care sunt necesare, conform leg
vigoare, pentru prestarea serviciilor; 

d.  
e.  
f. colaborarea cu personalul Autori

cadrul Contractului, feedback). 
7.6 -  Prestatorul v

   
, pentru fiecare tra . Raportul de 

activitate va fi t de toate dovezile foto, video, audio etc. privind efectuarea serviciilor prestate, conform 
caietului de sarcini 
contra . 
 7.7 - 
95856/23.05.2022. 
7.8 -  
i) 

 
ii) daune-

. 
7.9  Prestatorul nu are dreptul de a angaja  prestarea de servicii, 

rcursul unei perioade de 

respectiv. 
7.10  nerii 

caietului de sarcini. 
 
8.  
8.1 - Achizitorul este responsabil pentru:  
a. 

 
b.  
8.2  ract.  
8.3 - 

95856/23.05.2022. 
8.4  Plata pentru serviciile prestate se va face   

-  iulie 2022, pentru perioada 08 iulie  

serviciile prestate   
it de toate dovezile foto, video, audio etc. privind 

c.).  
  

 
 Raportul de activitate va fi 
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inventar etc.). 
8.5 - 
95856/23.05.2022. 
8.5   de COVID 19 sau contextului geopolitic 
actual care vor duce la neefectuarea serviciilor , plata se va face exclusiv la nivelul 
serviciilor furnizate  la momentul repectiv. 
 
9.  
9.1  - (1) la termen  sau le 

 .  Prestatorul 

s-  

 . 
9.2 -   8.3, prestatorul are 
dreptul de a solicita plata dobanzii legale penalizatoare, calculata conform 
nr.13/2011  ulterioare, asupra sumei legal facturate conform prezentului 

 dar nu mai mult decat valoarea platii neefectuate, care curge de la expirarea 
termenului de plata. 
9.3 - 

-interese. 
9.4 - 
acestuia, achizitorul achizitorul 

presteze serviciile  pe cheltuiala  .  
9.5 - -
prestatorului

prestator prestatorul 

 
9.6 -  prestatorul: 

   
b)  

      c)  
prestatorului; 

- (2) 

. 
9.7 -   

a) de drept 
 

; 
a3) prin acordul scris al partilor semnatare, prin act aditional la contractul ; 

15 zile  
ob  

, 

 
b) Prin reziliere, ca efect al e a                                                                                                                              

contractuale. 
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c) alabilitate a acestuia, f
a

  
c1) 
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit  art. 164-167 
98/2016 ;  
c2) 

-
  

d) ri ale 

nr. 98/2016,  
 

 
Clauze specifice 

 
:  

10.1 - 

de la  
10.2.  Garantia de buna executie se va constitui prin:  
- 10

 

 
       Din contul de dispo

 
sau  
- printr-  

 
b) asigurare de gara  

- -un alt stat 
-

caz; 
- fie de o societate de asigurari dintr- -

 
      In termenul prevazut la art.10 de 

 
      Instrumentul de garan

 
sau 

- retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. 10.1, contractantul 

are se depune de 

cont de disponibi
 

10.3 - 
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. 
10.4   

 prestatorul  

 

 
          (2) In cazul rezilierii contractului ca urmare a indeplinirii cu intarziere sau necorespunzatoare a 
obligatiilor de catre prestator, achizitorul va retine de drept garantia de buna executie. 
10.5  

s fi aplicate prevederile art.9.6  alin. (2). 
10.6  

  
acea data pretentii asupra ei. 
 

 
11.1 - 
promptitudinea cuvenite anga  prevederile Caietului de sarcini nr. 
95856/23.05.2022. 
 

 
11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execu

 Prestatorul ar
 

 
 

12.1 - cesta 
le-a cuprins  Caietul de sarcini nr. 95856/23.05.2022. 
 

 
13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor 
cu prevederile din oferta  nr. 95856/23.05.2022. 
13.2 - 
prevederile din prezentul contract si caietul de sarcini nr. 95856/23.05.2022. 
13.3 - 

95856/23.05.2022. 
 

 
14.1 - formitate cu prevederile caietului de 
sarcini nr. 95856/23.05.2022. 
           , ile vor stabili de 
comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului prin ac ; 
14.2 - 

 
           
           i)  
          ii)

ilor sau a 
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14.3 - din motivele 
expuse la art. 14.2 alin. (1) cu  minim 
termenului de prestare a serviciilor, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate se face 
cu acordul p  
14.4 - acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice 

 
 
15.Modificarea contractului  
15.1 - (1) Mo n 

ulterioare. 
           (2) Modificarea contractu 221 din 
Legea 98/2016  

 
15.2 - (1) Modific

 
           

 
contractului. 
 
16  
16.1 -  oferta 
financiara contract. 
16.2 - Pretul contractului este ferm pe toata durata contractului si nu se actualizeaza.  
 
17   
17.1 - (1) Prestatorul 

prestator 

  

denumirea 
e de contact ale acestora, reprezentantii legali, 

. 
(3) Prestatorul 

 
(4) Prestatorul 

prevazut  
17.2 - (1) Prestatorul  

prestator 
partea sa din contract. 

prestatorul actate 
 

17.3 - (1) Prestatorul are dreptul de a 

. 
prestatorul 

   
(3) 

contractului, prestatorul ocumente necesare pentru 
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prestatorul are obligatia de a transmite 
achizit

prestator la oferta, 
 

(4) Prestatorul 
 

(5) Obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie sa modifice obiectul contrcatului de 
subcontractare anterior. 

(6) Contractele incheiate cu noii subcontractanti, precum si declaratia pe propria raspundere prevazuta 

subcontractanti.  
(7) Schimbarea unui subcontractant nu va conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare 

initiale. 
17.4 -(1) 

 
 

prestator 
nejustificat, prestatorul    

 
 

18.1 - prestatorul 

 
           

a, printr-
 

 
19  
19.1  -   
19.2 - ate prin prezentul 

 
19.3 - 

 
19.4 - 

 
19.5 - 

 
19.6- 15 zile, fiecare 
parte va avea dreptul  

-interese. 
 
20  
20.1 - 

contractului. 
20.2 - 

 a  sediul achizitorului, competente conform 
prevederilor legale n vigoare. 
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21  
22.1-  
 
22  
22.1 - 

 
 (2) Orice document 
primirii. 
22.2 - -

 
 
23. Legea aplicabi  
23.1 . 
 

      24. Cesiunea 
24.1  
interzis, cu exceptia  cesiunilor prevazute in contract si actele normative in vigoare. 
24.2  

 
24.3  rect, 

 
 

 
 
25  
25.1 - Implementarea, derularea si administrarea prezentului contrac  Serviciul Imagine 
din cadrul Primariei Municipiului Craiova, telefon *40 251416235/416236/416237, interior 360. 
 

) exemplare la achizitor 
i 1 exemplar la prestator. 

 
 
 

                       ACHIZITOR,                                                            PRESTATOR, 
 
 

                    Viza C.F.P. 
         Cons. Elena-Gabriela Stancu 

 

                        Vizat,  
 Asiste  

           Contencios Administrativ, 
   cons. jr. Anamaria Isabela Cruceru 

 
 
 
 
 

 


