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1. Părţile contractante
in temeiul Legii 98 / 2016 privind achiziliile publice s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii, intre:
MUNICIPIUL BACALI în calitate de autoritate contractantă, cu sediul in Bacău, strada Marasesti nr. 6, telefon 0234/581849,
fax 0234/588757 cod fiscal R4278337, cont trezorerie RO09TREZ0615069XXX016341 deschis la Trezoreria Bacau, legal
reprezentată prin PRIMAR LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZI TEU, în calitate de Beneficiar, pe de o parte
şi
S.C. EVENTO BOOKING MANAGEMENT S.R.L. reprezentata prin Administrator Ovidiu-Marian Drug, adresa sediu: str.
Letea, Nr. 2, loc. Bacau. Jud. Bacau, telefon. 0742.438835, număr de înmatriculare J04/1276/2021, cod fiscal 44622463,
Cont: RO39TREZ0615069XXX017256, deschis la Trezoreria Bacau, în calitate de Prestator, pe de altă parte,

2. Definitii
2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretay 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) produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesete de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la
prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le fumiza aferent serviciilor prestate conform contractului;
Q 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, revolutii, incendii,
inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustivă, ci enun�ativă. Nu este considerai foiţă 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;
g) zi- zi calendaristică; an - 365 de zile.

( 3. Interpretare
3.1. in prezentul contract, cu excepya 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 
3.3. Referintele la orice acte nonnative se consideră a face referire şi la orice alte acte normative subsecvente prin care 
acestea sunt modificate. 

Clauze obligatorii 

4. Obiectul ş; preţul contractului
4.1. Prestatorul se obligă să presteze "Servicii de organizare a unui eveniment cultural artisitlc care marcheaza „14 
ani de functionare a Centrului de zi "Clubului pensionarilor" din subordinea Dlrectlel de Asistenta Sociala Bacau, 
care va avea loc în data de 15.08.2022 într orele 16.00-18.00 ln Parcul Gheraiesti din Bacau", în perioada convenita si 
in conformitate cu obllgatiile asumate prin prezentul contract. 
4.2. Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de 
„Servicii de organizare a unui eveniment cultural artisltic care marcheaza "14 ani de functionare a Centrului de zi 
"Clubului pensionarilor" din subordinea Dlrectiel de Asistenta Sociala Bacau, care va avea loc în data de 
15.08.2022 într orele 16.00-18.00 in Parcul Gheraiestl din Bacau", in perioada convenita si in conformitate cu obligatiile 
asumate prin prezentul contract. 












