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R o m a n i a 

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

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

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

 
CONTRACT DE FURNIZARE 

nr. 5380/15.06.2020 
 

 
1. Părţile contractului  
1.1. Orasul Seini, cu sediul în Seini, str. Piata Unirii nr. 16 jud. Maramures, telefon: 
0262/491090 şi fax: 0262/491000,  reprezentat prin ec.Tulbure Gabriela Florica având funcţia 
de primar, în calitate de achizitor, pe de o parte, 
şi  
1.2. SC Sandtrucks SRL Iojib cu sediul in sat Iojib, comuna Mediesu Aurit, str. Zorilor 
nr. 103, judetul Satu Mare, cod poştal 447187, telefon/fax 0261/842700, 0261/842700, număr 
de ordine in Registrul Comertului J30/141/2006, cod fiscal 18397117, cont 
RO79TREZ5465069XXX003926 deschis la trezoreria Satu Mare, reprezentată prin 
administrator Stoica Gheorghe, în calitate de furnizor, pe de altă parte. 

 
2. Definiţii  
2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract –prezentul contract şi toate documentele sale; 
b. achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract; 
c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, 
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în documentele 
prezentului contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului; 
e. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea 
produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică 
în perioada de garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract, 
conform prevederilor din caietul de sarcini; 
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci 
când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor 
rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de 
bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor poate fi distinctă 
de naţionalitatea furnizorului; 
g. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele; 
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 – Camera 
Internaţională de Comerţ (CIC); 
i. forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut 
imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea 
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii 
sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, 
enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment 
asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 
costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
 
3. Interpretare 
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3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 
specifică în mod diferit. 
 
4. Obiectul şi preţul contractului 

   4.1.Furnizorul se obligă să furnizeze/livreze si sa imprastie cantitatea de 2000 to. piatra 
concasata de 0-25 mm., pe strazile neasfaltate din UAT oras Seini (cod CPV 14210000-6 - 
pietris, nisip, piatra concasata si agregate).  
4.2.   Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului,  este de 35 lei/tona.  
5.  Durata contractului 
5.1.Durata prezentului contract este pana la data de 31.12.2020. 
6.  Executarea contractului 
6.1.Executarea contractului începe în ziua următoare semnarii lui. 
7. Documentele contractului 
7.1.Documentele contractului sunt: 
- propunerea financiară 
8. Obligaţiile principale ale furnizorului 
8.1. Furnizorul se obligă să livreze produsele şi să presteze serviciile solicitate prin nota de 
comanda. Livrarea va fi organizată de furnizor, pe cheltuiala acestuia. 
8.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la termenul stabilit.  
8.3. Furnizorul va emite facturi numai pe baza proceselor verbale de recepţie fără obiecţiuni 
semnate de către achizitor prin care se certifică faptul că a livrat produsele şi a prestat 
serviciile solicitate.  
8.4. Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i.  reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi 

ii.  daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei 
în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către 
achizitor. 
9. Obligaţiile principale ale achizitorului 
9.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termen de 2 zile lucrătoare după 
notificarea furnizorului privind livrarea şi prestarea serviciilor conexe solicitate prin nota de 
comanda. În cazul în care se constată deficienţe/ nereguli/ lipsuri/ etc, achizitorul va notifica 
acestea în procesul verbal de recepţie.  
9.2. Se vor accepta la plată numai facturile care s-au întocmit pe baza unor procese verbale de 
recepţie fără obiecţiuni, după terminarea livrării şi a prestării serviciilor şi care au ataşate toate 
actele solicitate. 
9.3. Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termen de 60 de zile 
de la emiterea facturii de către acesta, în condiţiile în care s-a întocmit conform cerinţelor şi s-
au ataşat documentele solicitate. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor 
legale. 
9.4. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat după ce 
achizitorul îşi onorează obligaţiile, furnizorul va relua livrarea produselor în cel mai scurt 
timp posibil.  
10.Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

   10.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate, 
atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1%/pentru fiecare zi de intarziere, până la îndeplinirea 
efectivă a obligaţiilor. 
10.2. În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 30 de zile de la 
expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o 
sumă echivalentă cu o cotă procentuală  0,1%/pentru fiecare zi de intarziere. 
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10.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în 
mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept şi de a pretinde 
plata de daune-interese. 
10.4. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare 
scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu 
condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau 
despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a 
contractului. 
11.Garanţia de bună execuţie a contractului 
11.1. – Nu este cazul 
12.Recepţie 
12.1.Procesele verbale întocmite în urma recepţiilor cantitative/calitative, dar înainte de 
efectuarea tuturor serviciilor conexe solicitate prin nota de comanda, sunt considerate recepţii 
parţiale şi nu pot sta la baza unor eventuale facturi. 
13. Livrarea produselor 
Furnizorul are obligaţia de a livra produsele şi de a presta serviciile, la destinaţia finală 
indicată de achizitor.  
Locul de livrare este: UAT oras Seini. 
14. Servicii  
Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile 
accesorii furnizării produselor, fără a modifica preţul contractului, inclusiv livrarea şi 
transportul produselor la locul indicat de achizitor. 
15. Ajustarea preţului contractului 
Pretul contractului nu se ajusteaza 
16. Subcontractanţi 
Furnizorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia 
contracte cu subcontractanţii desemnaţi în cadrul procedurii, în aceleaşi condiţii în care el a 
semnat contractul cu achizitorul. 
Este interzisă subcontractarea unor părţi din contract către subcontractanţi care nu au fost 
nominalizaţi în cadrul procedurii de achiziţie, fără acordul achizitorului. 
Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu 
subcontractanţii desemnaţi. 
Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu 
aceştia se constituie în anexe la contract. 
Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 
contractul. 
Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de modul în care îşi îndeplineşte 
partea sa din contract. 
17. Întârzieri în îndeplinirea contractului 
Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele stabilite 
prin prezentul contract şi actele conexe. 
Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă termenul de livrare sau de 
prestare a serviciilor, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorul. Modificarea 
termenului de furnizare/ prestare asumat se face cu acordul parţilor, prin act adiţional. 
În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, 
orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi 
furnizorului. 
18. Caracterul Confidenţial al Contractului 
(1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:  
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere al acestuia unei terţe părţi, în afara acelor 
persoane implicate în îndeplinirea contractului, sau a organelor abilitate de legislaţia în 
vigoare;  
b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de 
derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.  
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(2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se 
va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea 
îndeplinirii contractului.  
O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii 
referitoare la contract dacă:  
a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă 
parte contractantă; sau  
b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi 
contractante pentru asemenea dezvăluire; sau  
c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.  
19. Forţa majoră 
Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
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. 
Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi 
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului 
contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
20. Soluţionarea litigiilor 
Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în 
legătură cu îndeplinirea contractului. 
Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să 
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente de la sediul achizitorului.  
21.Limba care guvernează contractul 
Limba care guvernează contractul este limba română. 
22.Comunicări  
(1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 
primirii. 
Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
23.Legea aplicabilă contractului 
Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
Părţile au înţeles să încheie azi, 15.06.2020, prezentul contract în două exemplare originale, 
câte unul pentru fiecare parte.  
 
            Achizitor,                                                                                        Furnizor, 
         Orasul Seini                                                                         SC Sandtrucks SRL Iojib 
             Primar,                                                                                        Administrator,     
ec.Tulbure Gabriela Florica                                                                  Stoica Gheorghe 
 
 
 
      Secretar general, 
      Danci Gabriela 


