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CONTRACT DE PRESTARE SERVICII 

de divertisment prestate de producatorii de teatru, spectacolul cu piesa - „Clatite cu minciuni” 

Nr. _________________    din ________________________ 
 

din Registrul Unic de Contracte 

 Încheiat  între: 

 1...( se va completa dupa adjudecare).. denumită operator economic cu sediul în ..................... ..........................., 

adresa .................................................,  tel./fax .................................., e-mail: ............................,   având număr de 

înmatriculare  ............................................, cod fiscal ..........……………….,  cont (trezorerie, banca) 

..............................................................................................................., reprezentat prin ..................................................., 

avand functia de ................................................................,  în calitate de PRESTATOR 

 si 

 2. MUNICIPIUL  ONEŞTI, persoană juridică de drept public, în conformitate cu dispoziţiile art. 96 alin 1  din  

O.U.G. nr. 57/2019  privind Codul administrativ, cu sediul în Municipiul Onești cu sediul B-dul Oituz nr. 17, judeţul Bacău, 

telefon/fax: 0234.324243/0234.313911, cod de identificare fiscală 4353250, cont deschis la Trezoreria Onești cu IBAN 

RO09TREZ06224670220XXXXX, prin reprezentant legal – Primar VICTOR LAURENŢIU NEGHINÃ, în calitate de 

BENEFICIAR  
ȋn temeiul Legii 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificarile si completarile ulterioare şi a Hotărârii de 

Guvern 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, au încheiat următorul contract de prestări servicii 

  

I.       OBIECTUL CONTRACTULUI 
          Obiectul contractului îl constituie servicii de divertisment prestate de producătorii de teatru și constă în susținerea de 

către PRESTATOR a spectacolului  de teatru intitulat „Clatite cu minciuni” interpretat de Adrian Paduraru, Corina 

Danila, Anca Turcasiu, Andrei Duban, Ada Navrot, Afrodita Androne, Orodel Olaru si Dan Tudor şi alții, in regia lui Dan 

Tudor, în data de 12 aprilie 2022, orele 19:00 la Cinematograful „Capitol” din Municipiul Oneşti, județul Bacãu. 

 

II. TERMENUL CONTRACTULUI 

         1.  Prezentul contract se încheie pentru o perioadă determinată, prestatorul  urmând să-şi desfăşoare activitatea în data  

de 12 aprilie 2022, orele 19:00, durata  spectacolului fiind de aprox. 90 de minute. 

 

III. PREŢUL CONTRACTULUI 

1. Pentru serviciile prestate, BENEFICIARUL va achita PRESTATORULUI  suma de …( se va completa dupa 

adjudecare)….. lei fara TVA,  la care se adauga valoarea TVA în cuantum de …( se va completa dupa 

adjudecare)………………….. lei,  

Suma totală platibilă către prestator va fi de  …( se va completa dupa adjudecare)…… lei cu TVA.  

2. Plata se va efectua în baza facturii emise de către prestator în termen de maxim 30 de zile de la primirea 

facturii, însoțită de procesul verbal de receptie. 

3. Costul spectacolului/spectacolelor include toate cheltuielile directe şi indirecte legate de susținerea acestuia, 

respectând ȋntocmai oferta tehnică şi financiară adjudecată şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

 

IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
1.  Drepturile şi obligaţiile PRESTATORUL: 

a)  PRESTATORUL are dreptul de a primi remuneraţia stabilită în prezentul contract; 

b)  PRESTATORUL se obligă să susțină în data de 12 aprilie 2022, orele 19:00, spectacolul cu durata de  aprox. 90 

minute, conform documentației achizitiei publice, in termenele stipulate de aceasta. 

c)  PRESTATORUL are obligația să prezinte spectacolul menționat la datele și locația stabilită, la un nivel artistic 

corespunzător; 

d)  PRESTATORUL se obligă să pună la dispoziția Beneficiarului afișe pentru promovarea și organizarea 

spectacolului;  

e) PRESTATORUL se obligă să respecte normele PSI în vigoare și Legea nr.15/2016 (cu modificările şi completările 

ulterioare) privind modificarea și completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului 

produselor din tutun. 

2.        Drepturile şi obligaţiile Beneficiarului: 

a)   BENEFICIARUL are dreptul de a primi de la prestator la termenele şi în condiţiile prezentului contract, 

serviciile/lucrările solicitate; 

b)     BENEFICIARUL se obligă să plătească remuneraţia stabilită la pct III, alin 1), dupa derularea evenimentului ce 

face obiectul prezentului contract, in termen de maxim 30 de zile de la primirea facturii, in baza Procesului verbal 

eliberat de autoritatea contractanta din care reiese ca evenimentul s-a desfăşurat  ĩn condiţiile prevăzute de contract. 
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V.       ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

1.       Prezentul contract poate înceta prin acordul scris al ambelor părţi; 

2.      Oricare dintre părţi poate denunţa unilateral prezentul contract, cu condiţia notificării prealabile în scris a celeilalte 

părţi; 

3.       Neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de care una din părţi dă dreptul celeilalte părţi să considere contractul 

desfiinţat de plin drept, fără intervenţia instanţei cu condiţia notificării scrise a celeilalte părţi cu cel puţin 5 zile înainte. 

 

VI.      FORŢĂ MAJORĂ  

          În caz de forţă majoră, partea care descoperă evenimentul, trebuie să-l anunţe celeilalte părţi, într-o perioadă rezonabilă 

de la data apariţiei forţei majore, prin fax, scrisoare recomandată sau oricare alte mijloace de care dispune. Forţa majoră 

(greve, calamităţi naturale, întreruperi de curent) exonerează de răspundere partea care o invocă. 

VII.     CLAUZĂ ANTICORUPŢIE 
1.      Prestatorul se obligă să ia toate măsurile necesare şi rezonabile pentru a evita corupţia şi mita.   

   În consecinţă, acesta nu va oferi, promite sau acorda şi nu va determina un terţ să ofere, să promită sau să acorde, prin 

intermediul angajaţilor, membrilor din conducerea acestora sau terţilor, beneficii sau alte avantaje (respectiv numerar, 

cadouri de valoare sau invitaţii care nu au în principal scopuri profesionale) angajaţilor sau membrilor din conducerea 

beneficiarului, inclusiv rudelor acestora şi altor persoane aflate în relaţii strânse similar acestora. 

2. În cazul unei încălcări grave a prezentei clauze, beneficiarul are dreptul să rezilieze unilateral, instantaneu, 

contractul existent fără preaviz şi fără intervenţia instanţelor judecătoreşti, respectiv are dreptul de a sesiza organele 

competente potrivit legii. 

VIII. CLAUZE FINALE 

1.  Orice neînţelegere între părţi va fi rezolvată pe cale amiabilă, în caz contrar va fi supusă soluţionării instanţelor 

judecătoreşti din Judeţul Bacău; 

2.   Modificarea clauzelor prezentului contract poate fi făcută numai cu acordul scris al ambelor părţi, printr-un act  

Aditional. 

3.   Prevederile prezentului contract se completează cu prevederile dreptului în materie. Contractul va fi interpretat conform 

legilor din România. 

 Părţile au înteles să încheie azi  ...................2022, prezentul contract în 2 (două) exemplare, din care 1 (unu) 

exemplar la achizitor şi 1 (unu) exemplar la prestator. 

                  Achizitor,  

MUNICIPIUL ONEŞTI 

Prestator, 

............... (se completeaza dupa adjudecare)................ 

 

PRIMAR  
VICTOR LAURENŢIU NEGHINĂ       

reprezentat prin, 

Administrator 

.......... (se completeaza dupa adjudecare)..................... 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 


