
 

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII 
……………………………… 

 
 Art. 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE  

S.C. SUIF GRUP S.R.L., cu sediul în Târgu Mureş, str. Constantin Hagi Stoian 

162B, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J26/127/2012, cod fiscal: 
RO29727806, cont IBAN RO42BTRLRONCRT0285751201, deschis la Banca 

Transilvania, reprezentată legal prin Suciu Alexandru, în calitate de director 
general, numită în prezentul contract PRESTATOR,  

şi  
……………………………..L, cu sediul ………………………………,  înregistrată la 

Registrul Comerţului cu numărul ………………………, cod fiscal: ……………………., 

numita în prezentul contract BENEFICIAR  

 
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI  

PRESTATORUL se obligă să realizeze toate serviciile pe care le conţine pachetul ales de 

beneficiar. La finalizarea proiectului logoul final ales de Beneficiar intra in posesia acestuia 

cu toate drepturile si obligatiile. 

 

Art. 3. DURATA CONTRACTULUI  

Contractul se încheie odată cu finalizarea si livrarea de către prestator a pachetului plătit de 

beneficiar. Termenul de livrare a versiunilor de logo este de maxim 5-6 zile lucratoare din 

data confirmarii platii si de maxim 10 zile lucratoare pentru livrarea pachetului final atata 

timp cat beneficiarul sprijina procesul de creatie al logourilor oferind raspunsurile necesare 

evolutiei proiectului.  

 

Art. 4. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI  

PRESTATORUL se obligă sa ofere clientului pachet …….(design logo ….. versiuni, revizii 

nelimitate)  

 

Art. 5. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI  

Beneficiarul se obliga sa achite pretul pachetului cash sau cu ordin de plata in contul 

prestatorului odata cu primirea facturii fiscale  

 

Art. 6. PREŢUL CONTRACTULUI  

Preţul contractului este de ……….lei + TVA.  

 

Art. 7. LITIGII  

Părţile contractante convin ca litigiile decurgând din interpretarea şi executarea prezentului 

contract, care nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă, să fie supuse instanţelor judecătoreşti 

competente de la sediul PRESTATORULUI.  

 

Art. 8. ÎNCETAREA CONTRACTULUI  

Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:  

- rezilierea de către oricare dintre părţile contractante pentru neîndeplinirea de către 

cealaltă parte a obligaţiilor contractuale, cu un preaviz de 7 zile.  

 



Art. 10. CLAUZE FINALE  
Modificarea prezentului se poate face numai prin acordul părţilor, sub forma unui act adiţional 

scris la prezentul contract.  

Prezentul contract a fost încheiat azi ……………………….., la Târgu Mureş, în două exemplare, 

câte unul pentru fiecare parte. 

 
 

PRESTATOR,  
SC Suif Grup SRL:  

BENEFICIAR,  
…………………………………………,  

 


