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CONTRACT PRESTARI SERVICn

ART.I. pARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract se incheie intre :

SC Crescendo Novus SRL .cu sediul in Arad, Bb Gen. Vasile Milea, Nr13, Ap 2.birou
2, avand CUI 29479468, inregistrata la Registrul Comertului cu J0211450/2011, cont bancar
numarul R092TREZ02I 5069XXXO I 7424 deschis LaTrezoreria Arad, reprezentanta prin Dl.
Purice Clitlilin, denumita in continuare Prestator

$;

COMUNA / OR/SUL .s6?'C&_)C:> ~ .avand adresa .rOC¢l>0_~__ ~_R-----.:.l _
identificata prin ~ Slg!~ 0.. Cont bancar nr: _
deschis la \2&C- ~(S--cIgjS_. reprezentata prin PRIMAR 0= O~ t~N 'b<'M\"\.e.\.-S
denumita in continuare Beneficiar

ART.2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul prezentului contract este constituit din oferirea Beneficiarului de catre Prestator a

spatiului informativ necesar sub forma publicatiei locala (buletin informativ administratie
publica locala) a comunei (or~lui) S_Q(o}O\;' pentru ca Beneficiarul sa poata prezenta
anunturile, informarile, punctele de vedere, Hotararile Consiliului Local etc. pe care lunar
doreste sa Ie fuca publice comunitatii locale pentru informarea cetatenilor. precum si aspecte
despre activitatea administrativa a Beneficiarului, despre evenimentele derulate pe raza sa
administrativa, de interes pentru comunitatea locala. Spatiul informativ oferit de Prestator sub
aceasta forma a publicatiei locale se constituie astfel ca un buletin de informare al Beneficiarului,
Prestatorul fiind eel care asigura pentru Beneficiar serviciile specifice de conceptie si realizare a
spatiului informativ oferit Beneficiarului in cadrul publicatiei locale. spatiu care se va constitui
pe baza informatiilor primite de la reprezentantii Beneficiarului.

Publicatia locals (buletinul informativ) sub forma careia se ofera Beneficiarului spatiul
infonnativ solicitat (contractat) contine opt pagini. din care paginile eu numarul l, 4. 5. 8 sunt
color. celelalte pagini fiind alb- negru, Se contracteaza de catre Beneficial' serviciile oferite de
Prestator conform celor expuse in aliniatul I al art. 2 pentru +editii ale publicatiei locale
(buletin informativ administratie publica locala).

1



ART.3 SCOPUL CONTRACTULUI
Prezentul contract are ca scop asigurarea spatiului informativ necesar pentru oferirea

posibilitatii Beneficiarului de a informa in timp util ~i corect pe toti cetatenii cu privire la tot ce
se intampla pe raza administrativa a Beneficiarului, la legislatia in vigoare care-i afecteaza in
mod direct ~i indirect pe cetateni, la activitatile derulate de Primar impreuna cu aparatul
administrativ al Autoritatii Publice Locale, la dezbaterile ~i Hotararile Consiliului Local, la
prezentarea catre cetateni a anunturilor cu privire la taxele si impozitele in vigoare ~i a altor
dispozitii si informari care-i privesc in mod direct, precum ~i la aducerea la cunostinta cetatenilor
a tuturor evenimentelor care au loc in cadrul comunitatii locale (culturale, sportive, etc.),
reusindu-se prin aceasta 0 mai buna comunicare cu cetatenii, sub forma unui buletin informativ
al Adrninistratiei Locale, realizat in cadrul spatiului informativ oferit sub forma publicatiei locale
conform celor stipulate la art 2. Scopul este asigurarea unei transparente totale a activitatii
administratiei publice locale la nivel de UAT, precum ~i a activitatilor derulate in cadrul
comunitatii locale.

ART.4. PRETUL CONTRACTULUI
Pretul prezentului contract este de 2 S"¥o lei (toate taxele incluse) I spatiu informativ

contractat/editie, acest pret reprezentand contravaloarea serviciilor efectuate de Prestator,
Beneficiarul urmand a primi din partea Prestatorului ~i .I I) 0 0 exemplare publicatie locala-
buletin de informarel editie publicata. Pretul total al contractului este de 10, ~ '2- 0 lei pentru
spatiul oferit Beneficiarului in cadrul celor ~ editii contractate.

ART.5.MODALITATI DE PLATA
Pretul serviciilor care fac obiectul contractului se plateste de catre Beneficiar catre Prestator in

cuantumul celor stipulate la ART.4, in baza facturii emise de Prestator, incasarea Pretului
Contractului urmand a se face direct in contul bancar al Prestatorului, respectiv
R014TREZ0215069XXX016500 deschis la Trezoreria ARAD. Facturarea serviciilor prestate in
baza acestui contract de Prestator catre Beneficiar se face sub forma de editii, pentru fiecare
editie contractata/facturata, Beneficiarul urmand a primi ~iun numar de /"0 0 exemplare
ale publicatiei locale (buletin de informare). Pentru mentinerea constanta a pretului pe tot
parcursul perioadei contractate, astfel incat sa fie evitata influentarea pretului contractului de
catre unii factori economici care ar putea aparea ulterior semnarii prezentului contract, se poate
emite de catre Prestator 0 singura factura care sa insumeze costul intregului contract, prin aceasta
modalitate de plata, Beneficiarul punandu-se la adapost de posibilele fluctuatii ulterioare ale
pretului, Emiterea facturii reprezinta acceptarea realizarii obligatiilor contractuale din partea
Prestatorului in bune conditii ~i constituie pentru Beneficiar inceperea obligatiei de plata a
contractului, reprezentand in caz de neplata titlu executoriu, astfel incat Prestatorul sa poata sa i~i
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recupereze creanta rezultata ca urmare a executarii serviciilor prevazute in prezentul contract.
Punerea in intarzfere a Beneficiarului se realizeaza odata cu emiterea facturii de catre Prestator,
moment de la care curge termenullegal de plata, cu toate consecintele legale aferente.

ART.6.DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract se incheie pentru-4-edilii1pe pentru perioada: f)l I tit/20U -
WJ2..j ?(ll! ,cu posibilitatea prelungirii acestuia ulterior, prin act aditional la contract, cu
acordul ambelor parti. Contractu} intra in vigoare imediat de la semnare, prima editie aflata sub
contractul prezent fiind cea aferenta lunii semnarii contractului.

ART. 7.OBLIGA TIlLE PARTILOR
Prestatorul are obligatia de a realiza toate serviciile specifice de conceptie, pregatire, realizare,

publicare a spatiului oferit Beneficiarului prin publicatia locala pentru un numar de+editii
ale publicatiei locale (pe parcursul perioadei contractate), cu respectarea intocmai a cerintelor
informationale spre publicare ale Beneficiarului, spatiul asigurat astfel Beneficiarului
constituindu-se sub forma unui buletin informativ al administratiei locale a comuneil or~ului
<O~c;,1>{)e. .Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitia Prestatorului informarile..,
dorite publicarii, raspunzand de continutul acestora, precum ~ide a plati Pretul Contractului.

ART.8.REZILIEREA CONTRACTULUI
Rezilierea contractului se poate face doar cu acordul ambelor parti. el insa putand fi denuntat si

unilateral de fiecare parte, cand se constata neindeplinirea obligatiilor contractuale de catre una
dintre piirti, prin notificare scrisa a celeilalte piirti cu IS (cinsprezece) zile lucratoare inainre de
data dorita de reziliere a contractului.

ART.9.ALTE CLAUZE
Eventualele litigii se rezolva de catre Piirti pe cale amiabila, in caz contrar competenta

apartinand instantelor judecatoresti competente din Judetul Arad.
Corespondenta dintre parti se realizeaza in scris, la adresele instiintate de catre acestea.
Orice modificari sau completari ulterioare ale contractului se pot face doar cu acordul ambelor

parti, prin acte aditionale care devin in aceste conditii parte integranta din acest contract.
Contractul contine 3(trei) pagini.
Incheiat in 50(o}OR azi ()2. 0':1-,1101.1 in 2(doua)exemplare, cate unul pentru

fiecare parte.
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