
 
 

 
                                 R o m a n i a 

Judetul Maramures 
O r a s u l  S e i n i 

Str. P-taUnirii, nr. 16, cod 435400 
E-mail : primariaseini@yahoo.com 

Tel./fax: 0262-491090; 0262-491000 

 
     CONTRACT DE FURNIZARE 

Nr.4497/18.05.2020 
 

 

 intre: 
 
 I. PARTILE CONTRACTANTE 
            
1.1. Orasul Seini, cu sediul în Seini, str. Piata Unirii nr. 16 jud. 

Maramures, telefon: 0262-491090 şi fax: 0262/491000, cod fiscal 
3627765 cont RO45TREZ24A840303710101X deschis la 
Trezoreria Mun. Baia Mare,  reprezentat prin ec.Tulbure Gabriela 
Florica având funcţia de primar, în calitate de beneficiar. 

1.2. Serviciul de Biogaz Seini cu sediul în Seini, str. Fermelor, nr. 5, 
cod postal 435400, Telefon 0262 / 491090, Fax 0262 / 491000, jud. 
Maramureș, Cod de inregistrare fiscal: RO 35143127, Cont Nr. 
RO41TREZ436502205X014700, deschis la Trezoreria Baia Mare, 
reprezentat prin d-nul Salavastru Ilie-Sef Statia Biogaz 
si 

1.3. S.C. PAIDOS  SRL, str.Cuza Voda, nr.18, CUI 13676129 si 
nr.inreg Registrul Comertului J24/65/30.01.2001, reprezentata de 
Administratorul si Asociat Unic - Catalin Szekely, in calitate de 
furnizor. 
 
am convenit incheierea prezentului contract de asigurare borhot 

lichid, cu respectarea urmatoarelor clauze: 
 
 

 II OBIECTUL CONTRACTULUI 
Art.2.1.Obiectul contractului il constituie asigurarea zilnica a 

27000 l borhot lichid, zilnic timp de 1 an . 
 

 III. DURATA CONTRACTULUI 
 Art. 3.1. Furnizorul, se obliga sa asigure zilnic cantitatea de 27000l 
de borhot lichid, timp de un an de zile, de la semnarea contractului, 
respectiv 18.05.2020-18.05.2021. 
 
 
 
 
       



   IV.PRETUL  
         Art.4.1.Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului este de  150 
ron / 27000l / zi. 
        Art.4.2.Valoarea totala a contractului este de 54750 ron / an. 
 
 V. OBLIGATIILE PARTILOR 
 Art.5.1 Furnizorul  se obliga: 

-Sa asigure cantitatea de 27000l de borhot lichid, zilnic timp de un 
an de zile, la poarta societatii. 

     Art.5.2. Beneficiarul se obliga: 
-Ridice zilnic cantitatea de 27000l borhot lichid, timp de un an de 
zile de la semnarea contractului, de la poarta societatii, cu Vidanja 
din dotarea Serviciului de Biogaz a Orasului Seini. 
-Sa achite contravaloarea produselor in termen de 60 de zile de la 
receptia facturii. 

 
VI. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ 
A OBLIGAŢIILOR 

          Art.6.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu 
reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci 
beneficiarul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, 
o sumă echivalentă cu o cota procentuala de 0,01% din preţul contractului 
pe fiecare zi de intarziere până la stingerea obligatiilor.  
          Art.6.2.În cazul în care, din vina sa exclusivă, beneficiarul nu 
reuşeşte să achite factura în termenul prevăzut, furnizorul are dreptul de a 
solicita penalităţi în cuantum de 0,01% din suma neachitată, pe fiecare zi 
de întârziere până la stingerea obligaţiilor.  
 

VII. FORŢA MAJORĂ  
7.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
7.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea 
obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în 
care aceasta acţionează. 
7.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de 
acţiune a foţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se 
cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
7.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a 
notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea 
acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea 
limitării consecinţelor. 
7.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona 
pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să 
notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului 
contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-
interese. 
 
 
 
 
 



 
 VIII. INCETAREA CONTRACTULUI 
 Art.8.1. Raporturile contractuale inceteaza in data de 18.05.2021. 
 Art.8.2. In caz de nerespectare a obligatiilor de catre furnizor, 
beneficiarul poate cere rezilierea contractului, cu o notificare prealabilă 
de 15 zile sau poate cere daune privind  
 
 IX. LITIGII 
 Art. 9.1. Litigiile dintre partile contractante, in cazul in care nu vor 
fi rezolvate pe cale amiabila, vor fi solutionate de instantele judecatoresti 
competente. 
 

 X. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL 
 10.1- Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
 XI. COMUNICĂRI 
 11.1.Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea 

prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. 
 11.2.Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul 

transmiterii cât şi în momentul primirii. 
 11.3.Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, 

telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii 
comunicării. 

 
XII. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 
12.1.Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 12.2.Prezentul contract a fost incheiat astazi, 18.05.2020, în 3 
exemplare originale, dintre care doua exemplare raman la beneficiar, 
respectiv Primaria Orasului Seini si Serviciul Biogaz al Orasului Seini, 
iar unul la furnizor. 
 
 
   BENEFICIAR:                                                       FURNIZOR: 
 
ORASUL SEINI ,                                                   SC PAIDOS SRL  
Primar,                                                                     Administrator, 
Tulbure Gabriela Florica                                         Szekely Catalin 
 
 
Secretar General, 
Danci Gabriela 
 
Serviciul Biogaz Oras Seini 
Sef Statia Biogaz 
Salavastru Ilie 
 
 
 
 
 



 
 
 
Orasul Seini 
Jud.Maramures 
Nr.4975/02.06.2020                
   

NOTIFICARE 
 
            Orasul Seini, cu sediul in Seini, Piata Unirii nr. 16, jud. 
Maramures, reprezentat prin primar ec.Tulbure Gabriela Florica, in 
calitate de beneficiar 
 

Catre 
 
            SC PAIDOS SRL cu sediul in localitatea Seini, str. Cuza Voda nr. 
18, jud. MM, CUI 13676129, reprezentata prin administrator si asociat 
unic, Szekely Catalin în calitate de furnizor pe de altă parte 
 Art. unic contractul nr. 4494/18.05.2020 se reziliaza, ca urmare a 
modificarii pretului. 
 
    
 
 
                      Primar ,                                                      Secretar general,                      
     ec.Tulbure Gabriela Florica                                      Danci Gabriela               
 
 
 
 
               


