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CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII 
 

Nr.________/_________________. 
 
 
 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE  
S.C. DECAN CONSULTING S.R.L. cu sediul în Arad, Calea Timişorii, nr.212/2, jud. Arad, înmatriculată la 

O.R.C. Arad sub nr. J02/1597/2003, având CUI 13691099, atribut fiscal RO, reprezentată 
de_________________________________________________, denumit în continuare Prestator 

şi 
__________________________________________________________________________________________ cu sediul 
în_________________________________________________________________ . denumită în continuare Beneficiar,  

au convenit încheierea prezentului contract de prestări servicii având următoarele clauze: 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art. 2.1.  Prestatorul se obligă să realizeze pentru beneficiar lucrări de secretariat la sediul social al 
______________________________________________ din Arad, Calea Timişorii, nr.212/2, jud. Arad constând în 
primirea corespondenţei beneficiarului de către prestator şi expedierea acesteia la adresa de corespondenţă indicată de 
beneficiar. 

Adresa de corespondenţă a beneficiarului este ________________________________ 
Semnătura de primire a prestatorului pe corespondenţa beneficiarului este opozabilă beneficiarului. 
Prestatorul se obligă să comunice beneficiarului corespondenţa primită la sediul social din Arad, Calea Timişorii, 

nr.212/2, jud. Arad în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data primirii. 
III. TERMENUL DE PRESTARE A SERVICIILOR 

Art. 3.1.  Termenul de prestare a serviciilor este de __________________________ (durata contractului de 
comodat) 
IV. PREŢUL SERVICIILOR. MODALITĂŢI DE PLATĂ 

Art . 4.1.  Preţul prestării este de ___________________ 
Art. 4.2.  Beneficiarul va plăti serviciile prestatorului în termen de _________de la data emiterii şi comunicării 

facturii. 
Art. 4.3.  Neplata serviciilor stipulate în contract dă dreptul prestatorului de a încasa de la beneficiar penalităţi de 

întârziere în cuantum de ______% pe zi de întârziere. 
V. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI 

Art. 5.1.  Prestatorul se obligă să presteze serviciile prevăzute la art. 2.1. din contract în termenul stabilit de comun 
acord  condiţiile stipulate la art. 3.1. din prezentul contract. 

Art. 5.2.  Să respecte confidenţialitatea privind serviciile pe care le prestează pentru beneficiar în baza prezentului 
contract. 

Art. 5.3. Să notifice în scris beneficiarul despre eventuala indisponibilitate în executarea contractului cu minim 3 
(trei) zile înainte. 
VI. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI 

Art. 6.1.   Beneficiarul  se obligă: 
a) Să indice adresa corectă de primire a corespondenţei; 
b) Să colaboreze în codiţii bune cu prestatorul  pe parcursul derulării contractului de prestări servicii;  
c) Să achite preţul prestării la termenele stabilite în contract. 

VII. FORŢA MAJORĂ 
Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, 
apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate. 

Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, în maximum 5 (cinci) 
zile de la apariţie.  
VIII. LITIGII 

Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la 
validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui, vor fi soluţionate pe cale amiabilă. 

Dacă părţile nu vor ajunge la o înţelegere amiabilă, atunci litigiile vor fi înaintate spre soluţionare instanţelor 
judecătoreşti competente din Arad. 
VIII. CLAUZE FINALE 

 Prezentul contract s-a încheiat în  2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte, astăzi ______________ fiind semnat 
şi ştampilat de către părţi pe fiecare pagina, producandu-şi efectele de la data semnării lui.  

 
                               
PRESTATOR,        BENEFICIAR, 


