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ACHIZITOR
MUNICIPIUL BACAU

PRESTATOR
MELINTE ALEXANDRU-MARIAN PFA

CONTRACT DE SERVICII

nr. 184748 / 947 din 30.09.2022
1. În temeiul Legii 98/2016 privind achiziţiile publice şi a celorlalte acte normative aprobate în aplicarea acesteia,
s-a încheiat prezentul contract de prestare servicii, între:
MUNICIPIU L BACALI, reprezentat prin PRIMAR , LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU, cu sediul pe strada
Mărăşeşti nr. 6, telefon 0234/581849, fax 0234/588757 cod fiscal 4278337, cont trezorerie RO58TREZ
24A541000200108X, deschis la Trezoreria Bacau în calitate de achizitor, pe de o parte
şi
MELINTE ALEXANDRU-MARIAN Persoana Fizica Autorizata reprezentată prin, Melinte Alexandru-Marian, cu
sediul în Mun. Bacău, Str. Izvoare, nr. 115, Jud. Bacău, telefon
e-mail hi@alexandru.design, cont
RO58BTRLRONCRT0559087601 deschis la Banca Transilvania, în calitate de contractant, pe de altă parte.
2. Definitii
2.1 ln prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale.
b. achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. pretul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru indeplinirea
integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului;
e. torta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora,
care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv,
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice
alte catastrofe naturale, restrictii aparule ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci
enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
f. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
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.
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1 • Prestatorul se obliga sa presteze serviciile în scopul modificării serviciilor actuale ale sistemului de programări
online la Serviciul de Evidenţă a Persoanelor.
4.2 Prestatorul se obligă să îmbunătăţească aplicaţia de programare on-line de depunere a cererilor de eliberare a
actelor de identitate, după cum urmează:

