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CONTRACT DE PRESTARI SERVICII NR. 33/18.01.2021

1. PA,RTILE CONTRACTANTE:
1.1 Societatea KAROLINE IMPEX SRL, cu sediul in Jud. Dambovira, Mum. Targoviste,
I Mama,stirea Dealu nr. 280, nr. de ordine ^m Registrul Comerrulul de pe linga Tribunalul Dinbovita
156/1991, cod fiscal 917870, reprezentata prin Administrator STROILA GABRIEL, in calitate

RESTATOR, pe de o parte, Si

ueLriiTA¥[o:Li#TULM#[ff#ocRENIFDTF++#LSzvOETO##£ERMfi¥
LV.V.D.), ou sediul in Mum. Bucuresti, Sector 4, Str. Gara Filaret in 2, e-mail:
•d.2013@yahoo._rQ, avand codul unic de identificare: 32525084, reprezentata prin Presedinte

STOL MARIUS, denulnita in continuare BENEFICIAR, pe de alta parte,

r}avenit sd ^i,ncheie prezentul contract de prestdri servicii cu respectarea urnutoarelor clanze:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Prestatorul se obliga sa puns la dispozitia Beneficiarului spatiile sale din imobilul situat
rdL Danbovifty Mum. Targoviste, Aleea Manastirea Dealu rm. 280, in vederea desfasurarii
inentelor organizate de Beneficiar, cat Si pentru activit5Sile sale curente.
22. Punerea la dispozitie a spapiilor.din imobilul aratat mai sus se va face de catre Prestator,
0licitarea expresa a Beneficiarului, formulata cu minim 5 zile lucratoare anterior
inentului/activitxpi.
23. Punerea la dispozike a spaSiilor din imobilul indicat se va face de catre Prestator pentru
brii Beneficiarului.

24. Pe perioada desfasurini prezentului contract, Beneficianl poate sa solicite Prestatorului
[e servicii, pentru care nu a optat in prealabil la incheierea contractului, iar acestea vor fi
cte printr-un act aditional.

3. VALOAREA CONTRACTULUI
3.I. Valoarea punerii la dispozitia Beneficiarului a spa¢ilor Prestatorului din imobilul
zat se va face stal]ili pentm fiecare eveniment/activitate in parte, in functie de durata acestuia.
3.2. Serviciul va fi cousiderat prestat Si acceptat de Beneficiar, prim semnarea de catre acesta
mrii emise de Prestator.

4. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Prezentul contract se incheie pe perioada de 1 an de zile, cu incepere de la data
22021, ou posibilitatea prelungirii cu termene egale, prim act aditional.

5. OBLIGATIILE PRESTATORULUI
5.1. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile solicitate de Beneficiar, ^m concordanra cu

priile asumate prim contract.
52. Prestatoml are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul
rmptitudinea cuvenite angaj amentului asumat Si in conformitate cu dispozi¢ile Beneficiarului.

6. OBLIGATIILE BHNEFICIARULUI
6.1. Pentru prestarea serviciilor mentionate la pct. 2.1. Beneficiarul se obliga sa nu aduca

Ere integrit5Sii locatiei Si bunurilor Prestatorului, ?n caz contrar va achita contravaloarea
produse in patrimoniul Prestatorului.

7. FORTA MAJORA

