CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII
I. Părțile contractante
Art.1. ..................................................................................................................., cu sediul în
.................................................., str. ...................................................., nr. ........, bl. ......., sc. .....,
et. ......, ap. ....., judeţul ........................, înmatriculată la Registrul Comer țului ............................,
CUI ................................., cont curent deschis la Banca ..............................................................,
IBAN........................................................., reprezentată prin doamna .........................................,
în calitate de ............................ numită în prezentul contract beneficiar şi SC TRUPA CU
ASAR SRL, cu sediul în oraşul Buziaş, str. Timișului, nr.21, cam.1, înmatriculată la Registru
Comerţului cu nr. J35/2146/31.05.2017, CUI 37689916, reprezentată prin Kunzer IosifRoland în calitate de administrator, denumită în continuare prestator, s-a încheiat prezentul
contract.
II. Obiectul contractului
Art.2. Obiectul contractului îl constituie prestarea serviciilor artistice în ziua de ................
pentru: ....................................................................................................................................
III. Derularea contractului
Art.3. Derularea contractului are loc în localitatea ...............................................................
la ......................................... din data de ............................ de la ora ...............,
până la data de ......................, la ora...............

Art.4. Pe parcursul derulării contractului timpul alocat prestației artistice este împăr țit
în ...... reprize a câte 45 de minute.
IV. Plata
Art.5. Remunerația brută stabilită pentru prestaţie este de ............................. lei
Art.6. În cazul în care activitatea are loc pe raza oraşului Buziaş nu se percep taxe de
transport.
Art.7. Plata se va face de beneficiar în două tranşe:
-prima tranșă reprezintă un avans în valoare de ...................... lei care se plăte ște la data
întocmirii prezentului contract;
- ultima tranșă în valoare de .......................... lei se plăte ște la data men ționată la Art.3 ca
dată de încetare a derulării contractului.
Art.8. În vederea plății prestatorul va emite o factură de avans în lei la data întocmirii
prezentului contract dacă este cazul și o factură finală în lei la data men ționată la Art.3 ca dată
de încetare a derulării contractului în lei.
V. Drepturile și obligațiile părților
Art.9. Beneficiarul se obligă:
- să-l remunereze pe prestator pentru prestarea serviciilor artistice la termenele convenite
prin prezentul contract;
- în situația în care beneficiarul nu achită sumele datorate la termenele stabilite, acesta se
obligă să achite prestatorului 1% pe zi din suma datorată cu titlu de penalizări de întârziere.
Penalizările se datorează şi pentru neplata avansului dacă este cazul.
- să creeze prestatorului condiții corespunzătoare de muncă cum ar fi, alimentarea cu
energie electrică corespunzătoare pentru aparatura utilizată ca sonorizare iar în cazul î n care
activitatea are loc în spaţiu deschis, locul în care prestatorul îşi exercită activitatea să fie la loc
ferit de intemperii atât pentru personalul prestatorului cât şi pentru aparatura folosită ca
sonorizare.
- să asigure meniul complet pentru membrii formaţiei pe parcursul derulării contractului
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Art.10. Prestatorul se obligă:
- să presteze activitatea la termenul convenit, în condiţiile şi la calitatea cerută de beneficiar

- să respecte normele de protecţie a muncii specifice activităţii.
VI. Modificarea contractului de prestări servicii
Art.11. Modificarea oricărei clauze a contractului de prestare servicii se poate face numai
prin întelegere între părţi, convenită în scris.
VII. Încetarea contractului de prestări servicii
Art.12. Prezentul contract de prestări servicii încetează:
- prin acordul scris al părților;
- din inițiativa temeinic motivată a uneia din părţi, cu un preaviz de 15 zile lucrătoare.
Art.13. În cazul în care beneficiarul din diverse motive renunţă la serviciile
prestatorului, acestuia nu i se mai returnează suma care a fost plătită prestatorului ca avans.
Art.14. Contractul încetează de plin drept fără somație şi fără intervenţia instanţei în
situaţia în care beneficiarul nu-şi indeplineşte obligaţiile contractuale iar acesta va suporta toate
daunele sau prejudiciile produse prin această nerespectare.
VIII. Răspunderea părților
Art.15. Neândeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin
prezentul contract de prestări servicii atrage răspunderea părţii în culpă, în afară de cazurile de
exonerare prevăzute de lege.
Art.16. Litigiile ivite în derularea prezentului contract de prestări servicii se soluţionează
pe cale amiabilă sau de către judecătorie, în cazul în care nu s-au soluţionat pe cale amiabilă.
IX. Clauze finale
Art.17. Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte,
astăzi ................................, fiind semnat și ștampilat de către păr ți pe fiecare pagină,
producându-și efectele de la data semnării lui.

Beneficiar,

Prestator,

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

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

L.S.

L.S.
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