
Contract de servicii pentru  

organizarea manifestărilor culturale de Ziua localității Decebal 

 

nr.  77  din  25 iulie 2017 

 

 

 

         1. Părţile contractante 

 

         Comuna Vetiș, cu sediul în localitatea Vetiș, nr. 437, jud. Satu Mare, telefon 

0261.820.702, fax: 0261.820.783, cod unic de înregistrare 3896577, cont trezorerie 

RO51TREZ24A705000200200X,  deschis la Trezoreria Satu Mare, email : primaria@vetis.ro, 

reprezentată prin primar ing. Ilyes Iuliu, în calitate de achizitor, pe de o parte, 

 

şi  

 

         SC Samtech Sound SRL Satu Mare, cu sediul în Satu Mare, str. Sighișoara nr. 6A, 

județul Satu Mare, număr de înmatriculare J30/240/2003, cod fiscal 15317008, cont trezorerie 

RO04TREZ5465069XXX001687, dechis la Trezorerie Satu Mare, reprezentată prin Bottyán 

Zsolt - administrator, în calitate de prestator, pe de altă parte. 

 

       2. Definiţii  

       În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

       a)  contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 

       b) achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 

contract; 

       c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, 

pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

       d) servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;  

       e) forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, 

absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se 

datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea 

contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau 

orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea 

nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor 

de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea 

obligaţiilor uneia din părţi; 

 

      3. Interpretare 

      3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular 

vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

      3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu 

se specifică în mod diferit. 
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      4. Obiectul şi preţul contractului 
      4.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile de organizare a manifestărilor culturale 

ocazionate de Ziua Oarului, comuna Vetiș, în data de 17 iunie 2017 şi în conformitate cu 

obligaţiile asumate prin prezentul contract, constând în următoarele : 

      a)  Închiriere și montare scenă mobilă cu podină de 8 x 6 m și înălțime de 1 m,  rezistența de 

500 kg/mp  și o scară de urcare , acoperiș din traverse (tronsoane) din aluminiu + extensii laterale 

pentru sistem de sonorizare cu ridicare elecropalan, rezistență la vânt de 80 km/oră cu prelată 

albastră ignifugă; 

       b)  Asigurare sonorizare : TURBO LINE 6 bucăți RCF TTL33WP 750/1500w/bucată, 6 buc. 

RCF TTS18 subwoofer de 1000/2000w/bucata, 4 bucăți monitoare de scenă Acustic World 

400/800w/buc., rack cu amplificatoare QSC, Crown, rack cu amplificatoare Lexon Pro (pentru 

monitoare de scena); 

       c) Mixer Digital RCF M18 + 6 căi de monitorizare, compresoare/gate pe fiecare canal, 

procesoare de master (valve preamp + exciter + maximizer), are posibilitate de a inregistra tot 

show-ul in format Wave; microfoane Shure, AKG, Audio Tehnica, cabluri de conectare XLR și 

Jack-Jack;  lumini 8 movinghead-uri cu ajutorul cărora se poate realiza show-ri de lumini de 

înaltă calitate, două Blindere cu 4 becuri, două reflectoare albe pt. lumina albă, mixer profesional 

de lumini - Licon 1X; 

        d) Contractare formații de muzică, artiști și prezentatori pentru programul artistic, 6 – 8 ore,   

coordonare artiști și prezentator, servicii de catering pentru artiști. 

       4.2 - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea 

contractului de servicii.                                              

       4.3 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, 

plătibil prestatorului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de 30.000 lei, după cum 

urmează : 

        Prețul serviciilor conform pct. 4.1, lit. a), b) și c) este de 5.000 lei. 

        Prețul serviciilor conform pct. 4.1, lit. d) este de 25.000 lei, necesar pentru programul 

artistic cu următorii soliști :  Anca Neacșu, Trupa Rustic,  Soții Nemeș, Georgiana Marina, 

Georgiana Gordea, Nelu Marina Band, Cristi Codrea, Florin Vancea, Formația Original, 

Ansambul Doruri Sătmărene, Formația Sentimental, prezentator.  

         

      5. Durata contractului 

      Durata prezentului contract este pe perioada zilei de 30 iulie 2017, cu perioada necesară 

pregătirilor preliminare. 

 

      7. Obligaţiile principale ale prestatorului 

      7.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în 

perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate. 

     7.2 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate 

în propunerea tehnică.  

     7.3 – Prestatorul se obligă să pună de acord lista invitaților pentru programul artisitic înainte 

de contractarea prestației acestora cu achizitorul. 

     7.4 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 

instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, şi 



ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în 

care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către 

achizitor. 

     8. Obligaţiile principale ale achizitorului 

     8.1 - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile 

prestate, acordând sub formă de avans prețul de 18.000 pentru plata serviciilor artistice. 

     8.2 - Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit. 

     8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termenul convenit de la 

emiterea facturii de către acesta.  

 

     9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

     9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile 

asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca 

penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului. 

     9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 15 de zile de la expirarea 

perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o 

cotă procentuală din plata neefectuată. 

     9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în 

mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere 

rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese. 

 

     10. Alte responsabilităţi ale prestatorului 

     10.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu 

profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu 

propunerea sa tehnică. 

      (2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, 

materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie 

definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 

prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

      10.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu 

graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi 

metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata 

contractului. 

 

      11. Alte responsabilităţi ale achizitorului 

      11.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii 

pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru 

îndeplinirea contractului. 

 

      12. Recepţie şi verificări  

      12.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 

conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.  

      12.2 - Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în 

conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris 

prestatorului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop. 

 



      13. Forţa majoră 

      13.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

      13.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

      13.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar 

fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

      13.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 

imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 

vederea limitării consecinţelor. 

      13.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi 

încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 

      13.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 

luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului 

contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 

 

       14. Soluţionarea litigiilor 

       14.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 

prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în 

legătură cu îndeplinirea contractului. 

       14.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu 

reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să 

se soluţioneze fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către 

instanţele judecătoreşti din România.  

 

      15. Comunicări 

      15.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie 

să fie transmisă în scris. 

      (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 

primirii. 

      15.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 

condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

       16. Legea aplicabilă contractului 
       Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

Părţile au înteles să încheie azi, 25 iulie 2017, prezentul contract în 2 (două) exemplare, 

câte unul pentru fiecare parte.  

 

 

 

  Achizitor,       Prestator, 

      

         Comuna Vetiș                                                  SC Samtech Sound SRL Satu Mare 

 

             Primar                                                                                  Administrator 

           Ilyes Iuliu                                                                                Bottyán Zsolt 



 

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


