Asociatia pe Proprietari ...............
Sediu: ...................., .............,
Cod Fiscal ...................

CONVENTIE CIVILA DE PRESTARI SERVICII
I.

Părţile contractante:

1. Asociatia pe Proprietari .......... cu sediul în Bragadiru, Ilfov, str. ........... nr. ....., cod Fiscal ……….
reprezentată prin dl. …………………… , în calitate de Preşedinte, numită în prezentul contract beneficiar,
si
2. Domnul .............................., domiciliat in strada ............., Nr. ....., bl. ....., etaj ...., ap. ...., judetul ...., Mun.
...., posesor al actului de identitate C.I. Seria ...., Numarul ......., CNP ......., în calitate de prestator servicii
(executant), am închiat prezenta conveţie civilă în următoarele condiţii asupra cărora am convenit:
II.
Obiectul convenţiei civile:
- activitatea/lucrarea, care urmează a fi prestată/executată:

III.

Durata convenţiei civile:
- Durata executării lucrării/activităţii ...... zile

IV.
Renumeraţia stabilită:
- renumeraţia brută stabilită pentru prestaţie este de ........ lei (........ lei net)
- plata se va efectua pe data de ..............
V.

Drepturile şi obligaţiile părţilor:

1. Angajatorul se obligă:
-

să-l remunereze pe prestator pentru rezultatul prestaţiei sale;
să reţină şi să vireze impozitele prevăzute de lege pentru venitul realizat de prestator.

2. Prestatorul se obligă:
-

să presteze activitatea sau să predea lucrarea la termenul convenit, în condiţiile şi de calitatea
cerută de beneficiar;
să desfăşoare activitatea în conformitate cu prevederile legale specifice domeniului respectiv;
să păstreze secretul lucrărilor;

VI.
Modificarea convenţie civile:
Orice modificare privind clauzele convenţiei în timpul executării convenţiei civile de prestări servicii impune
încheierea unui act adiţional la prezenta convenţie.
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VII.
Încetarea convenţiei civile:
Prezenta convenţie civilă încetează:
a. prin consimţământul scris al părţilor;
b. din iniţiativa temeinic motivată a uneia dintre părţi.
c. la terminarea lucrarii si/sau efectuarea receptiei
VIII.
Răspunderea părţilor:
Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezenta convenţie civilă
atrage răspunderea părţii în culpă, în afara de cazurile de exonerare prevăzute de lege.
Litigiile ivite în derularea prezentei convenţii civile se soluţionează pe cale amiabilă sau de către
judecătorie, în cazul în care nu sau soluţionat pe cale amiabilă.
Prevederile prezentei convenţii respectă şi sunt în conformitate cu dispoziţiile Codului Civil.
Prezenta convenţie civilă a fost încheiată în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Beneficar,

Prestator (Executant).

_________________

_________________
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