
 

     Casa  funerară  AMURG              

       

 

CONTRACT   DE   PRESTĂRI   SERVICII    

          (ÎMPUTERNICIRE  PENTRU INCINERARE UMANĂ) 

 
1.Părțile  contractului : 

    Acceptarea prezentului contract de către CLIENT se face prin bifarea căsuței „DA, declar că sunt de acord 

cu termenii  și condițiile contractuale ale Casei Funerare AMURGˮ. Click - ul  pe  bifarea  căsuței menționate  

reprezintă o semnătură electronică, în sensul legislației aplicabile din domeniul semnăturii  electronice, având 

aceeași  valoare  legală  ca  o  semnătură  olografă.  Bifarea  acesteia   duce la  încheierea  unui  contract  între  

CLIENT și 

                  SC  HBC  Logist   Invest  SRL,  cu  sediul   în  localitatea  Hunedoara ,  strada  Lătureni  nr.  43  Judeţul  

Hunedoara, înregistrată  la  Registrul  Comerţului  sub  Nr.  J20 / 1380 / 2004,  Cod Fiscal  RO – 16 77 10 95  

Cont IBAN: RO 75  BTRL RON CRT 003 942 2502 deschis la  Banca Transilvania Sucursala din Hunedoara  

Telefon:  0770 45 45 45 / 0770 45 45 46,  e-mail : casafuneraraamurg@gmail.com,  reprezentată   prin  d-nul 

COSMIN   BODREAN    în    calitate    de   Administrator,  denumit   în   continuare   PRESTATOR  privind  

contractul  de  prestări  servicii  pentru  incinerare  umană. 

 

2.Obiectul contractului : 

     CLIENTUL fiind  reprezentantul   familiei  îndoliate,  împuternicește  și  obligă  PRESTATORUL pentru  

efectuarea   serviciilor   funerare  și   îndeplinirea   acestui   contract   funerar   de  incinerare   umană  conform 

serviciilor  stabilite de comun acord al părților.   

 

3.Plata contractului:  

       Valoarea totală a contractului, a serviciilor prestate se stabilește de comun acord al părților implicate. 

 

 4. Durata contractului:   

      Prezentul  contract  este  valabil  30 zile,  de   la   data  bifării  căsuței   dedicate  contractului   de   prestări  

servicii în vederea incinerării defunctului.  

 

5. Obligații:  

       CLIENTUL este obligat să plătească onorariul cuvenit PRESTATORULUI, în urma serviciilor efectuate. 

Decizia    de    incinerare   a    persoanei   decedate,    menționată    în    acest   contract    aparține   în   totalitate  

CLIENTULUI, PRESTATORUL fiind exonerat de orice răspundere în acest sens.  

 

6. Încetarea contractului: 

       Prezentul  contract  va  înceta  în  una  dintre  următoarele  situații:   

- După prestarea serviciilor de către PRESTATOR și a plății CLIENTULUI, 

- După terminarea perioadei contractuale, 

- În alte cazuri prevăzute de lege. 

 

            7. Litigii: 

                     Orice  litigiu  decurgând  din sau în legătură cu acest contract se va soluționa pe cale amiabilă  de către  

            părți. În cazul în  care  litigiul nu  poate  fi  soluționat  pe  cale amiabilă,  atunci litigiul  va  fi  soluționat  de   

            către instanțele judecătorești competente din orașul unde PRESTATORUL are sediul, menționat la art. 1. 

 

       Prezentul contract se consideră încheiat la data bifării căsuței  „DA, declar că sunt de acord cu termenii 

 și condițiile contractuale ale Casei Funerare AMURGˮ. 
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