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Anexa nr.1 la H.C.L. nr.28 din 12.06.2015

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII DE INSTRUIRE
Nr...... /.................2015

Între
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NAIDĂŞ, cu sediul in localitatea Naidăş, Strada
Principală, nr.1, Jud. Caraş-Severin, cod fiscal 3227521, reprezentată de Vincu Tiberiu având funcţia
de primar, denumită în continuare Beneficiar
şi
DUMITRAŞCU IOŢA – instructor de dansuri, atestat profesional, domiciliat în comuna
Socol, sat Socol, nr.296A, CNP 1580409354815, posesor al CI Seria KS nr.345373, în calitate de
Persoană Fizică Autorizată, înregistrată la Registrul Comerţului, având CUI31923596, denumit în
continuare „Prestator”
a intervenit prezentul CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII DE INSTRUIRE:
1. Obiectul Contractului
1.1. Realizarea de către Prestator, în favoarea Beneficiarului, de activităţi de instruire dansuri
populare a elevilor din Şcola Gimnazială „Vasile Versavia” Naidăş pentru un număr de 30 elevi.
În cadrul instruirii Prestatorul se obligă să pregătească şi să prezinte noi suite de dansuri
populare autentice româneşti, sârbeşti şi ţigăneşti, specifice zonei noastre.
Totodată prestatorul se angajează să pregătească şi să participe împreună cu echipele de
dansatori la toate spectacolele, festivaluri sau concursuri organizate de Primăria comunei Naidăş pe
plan local, naţional sau internaţional, în nume propriu sau în calitate de invitaţi la acest gen de
manifestaţii culturale.
Prestatorul se obligă să răspundă, în calitate de însoţitor şi supraveghetor, de respectarea
disciplinei şi de integritatea membrilor echipelor de dansuri populare pe parcursul deplasărilor
organizate.
2. Durata Contractului
2.1. Executarea contractului se va face în perioada 15 iunie 2015 – 31 decembrie 2015,
contractul urmând a înceta la data finalizării instruirii.
2.2. Durata instruirii este de 6 luni.
3. Valoarea Contractului şi Modalităţi de Plată
3.1. Valoarea totală a contractului este de 600 lei/lună.
3.2. Beneficiarul va achita aceasta sumă, reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de
către Prestator, prin virament în contul Prestatorului sau în numerar, în integralitate, în data de 8 a lunii
pentru luna anterioară sau în prima zi lucrătoare după această dată dacă această dată este o zi liberă sau
de odihnă.
3.3. Prestatorul va emite factura pentru serviciile prestate. La data emiterii facturii se confirmă
înscrierea la instruire a participanţilor.
4. Obligaţiile Părţilor
Prestatorul
4.1. Prestatorul se obligă să presteze, în favoarea Beneficiarului, activităţi de instruire pentru un
număr de 30 cursanţi.
4.2. Prestatorul se obligă să respecte, în realizarea acestor activităţi, tematica instruirii
convenită cu Beneficiarul.

4.3. Prestatorul se obligă să utilizeze personal calificat, posedând studiile, experienţa şi
calităţile profesionale necesare.
4.4. Prestatorul poate pune la dispoziţie spaţiul adecvat necesar instruirii, cu toate facilităţile
necesare (lap-top, videoproiector, flip-chart), inclusiv materialele suport de instruire necesare.
Beneficiarul
4.5. Beneficiarul se obligă să coopereze cu Prestatorul pentru realizarea instruirii convenite. Se
recomandă ca Beneficiarul împreună cu Prestatorul să asigure selecţia elevilor ce urmează a fi instruiţi,
Prestatorul asumându-şi responsabilitatea pentru nivelul de pregătire prealabilă necesar pentru a
asigura reuşita instruirii.
4.6. Beneficiarul va asigura numirea unui responsabil de instruire, care să asigure interfaţa cu
Prestatorul şi implementarea oricăror măsuri operative convenite.
4.7. Beneficiarul va furniza terţilor informaţii şi orice documente aferente prezentului contract
numai cu acordul prealabil al Prestatorului. Fac excepţie informaţiile solicitate în condiţiile legii de
autorităţile abilitate legal.
4.8. Beneficiarul se obligă la plata valorii prezentului contract în cuantumul şi la termenul
prevăzut în contract.
4.9. Beneficiarul se obligă la protejarea proprietăţii intelectuale a Prestatorului asupra
conţinutului suportului de instruire şi asupra informaţiilor furnizate de Prestator participanţilor la curs.
5. Răspunderea Contractuală
5.1. În cazul în care Beneficiarul îşi execută cu întârziere obligaţia de plată a valorii
contractului, va plăti penalităţi de întârziere de 0,1% (zero virgulă unu procente) din suma datorată
pentru fiecare zi de întârziere.
5.2. În cazul în care Beneficiarul nu poate începe, continua sau finaliza cursul din motive
absolut obiective, acesta va suporta doar cheltuielile efectiv efectuate de Prestator în executarea
contractului, dar nu mai puţin de 25% (douăzeci şi cinci %) din valoarea contractului.
5.3. Nefinalizarea cursului din motive imputabile Prestatorului conferă Beneficiarului dreptul
de a solicita şi de a obţine restituirea unei sume proporţionale cu orele de instruire neprestate până la
finalizarea acestuia.
6. Forţa Majoră
6.1. Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul în care aceasta este dovedită în
condiţiile legii.
6.2. Partea care, din cauză de forţă majoră, nu îşi poate respecta obligaţiile contractuale va
înştiinţa în scris cealaltă parte contractantă, în termen de cel mult 5 zile de la data începerii situaţiei de
forţă majoră.
7. Încetarea Contractului
7.1. Prezentul contract poate înceta în următoarele situaţii:
a) prin expirarea termenului şi realizarea obiectului contractului;
b) prin acordul de voinţă al părţilor;
c) prin reziliere în cazul în care una dintre părţi nu îsi respecta obligaţiile asumate prin contract,
după ce a fost în prealabil notificată cu privire la această nerespectare însă nu s-a coformat notificării,
rezilierea operând în 5 zile de la primirea notificării de către partea în culpă.
8. Confidenţialitate
8.1. Atât Prestatorul cât şi Beneficiarul se obligă să nu divulge unei terţe persoane sau să nu
folosească nici o informaţie considerată confidenţială ce ar putea dăuna părţilor. Excepţie fac
înţelegerile scrise între Prestator şi Beneficiar care să specifice conţinutul informaţiilor ce pot fi
cunoscute unei terţe persoane.
8.2. Beneficiarul se obligă să nu divulge informaţii privind conţinutul instruirii, să nu
predea/distribuie suportul de instruire altor persoane decât participanţilor la instruire.

9. Notificări
9.1. În interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare între părţi va fi considerată
valabil îndeplinită dacă va fi transmisă celeilalte părţi la adresa menţionată în prezentul contract, în
scris prin serviciu poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
9.2. În cazul în care comunicarea/notificarea va fi sub formă de fax, comunicarea se consideră
primită de destinatar în prima zi lucrătoare celei în care a fost expediată.
9.3. Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în considerare de nici una din părţi dacă nu
sunt consemnate prin una din modalităţile mai sus prevăzute.
10. Litigii
10.1. Părţile contractante vor depune toate diligenţele pentru rezolvarea pe cale amiabilă a
neînţelegerilor ce se pot ivi între ele cu ocazia executării contractului.
10.2. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu este posibilă, părţile se pot adresa instanţei de
judecată competente de la sediul Prestatorului.
11. Dispoziţii finale
11.1. Orice modificare a prezentului contract se face numai cu acceptul ambelor părţi, accept
care trebuie materializat sub formă scrisă într-un act adiţional ce va fi considerat parte integrantă a
contractului.
11.2. Prezentul contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi a fost încheiat astăzi,
.............2015, la Naidăş, în două exemplare originale, din care unul pentru Prestator şi unul pentru
Beneficiar.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
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