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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.4433/12.04.2022 

 

 

ORASUL SEINI, cu sediul administrativ in Seini, Piata Unirii nr. 16 telefon/fax 

0262-491090/491000, cod fiscal 362775, reprezentat prin ec.Tulbure Gabriela 

Florica, avand funcţia de primar în calitate de achizitor, pe de o parte, 

 

şi  

 

SC DREAND ETA SRL, cu sediul in Seini, str. Intre Vai, nr.13, jud. 

Maramures, cod de identificare fiscala 18318750  reprezentata prin Kiss Andrea 

Etelka administrator, în calitate de furnizor, pe de altă parte. 

 

1. Obiectul principal al contractului  

1.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze si sa planteze catitatea de maxim 10000 

buc.  flori (petunii, panselute, begonia, etc.) si 40 jardiniere cu pamant si flori 

necesare in UAT Seini. 

1.2 - Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească 

preţul convenit în prezentul contract.  

2. Preţul contractului 

2.1 Preţul contractului, respectiv preţul produselor şi a serviciilor prestate, este 

de 3 lei/buc., in total 30.000 lei. 

3. Durata contractului 

3.1 – Durata prezentului contract este din 12.04.2022- 31.12.2022. 

4. Documentele contractului 

4.1  - Documentele contractului sunt: 

 - referat nr.4282/07.04.2022; 

 - achizitie directa online – SICAP nr.DA30362656/11.04.2022. 

5.  Obligaţiile principale ale furnizorului 

5.1- Furnizorul se obligă să furnizeze si sa planteze florile la solicitarea 

achizitorului pe baza de comanda, in locuirle indicate. 

5.2- Furnizarea si plantarea florilor comandate se va face in maxim 1 saptamana 

de la transmiterea comenzii. 

5.3- Furnizorul se obligă să furnizeze si sa planteze florile la pretul stabilit in 

oferta care face parte integranta din prezentul contract. 

5.4.-Furnizorul se obliga sa factureze doar cantitatea comandata si sa anexeze la 

factura un borderou cu cantitatiile si locurile indicate, borderou care sa fie 

semnat de ambele parti. 

 

6.  Obligaţiile principale ale achizitorului 

6.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit. 
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6.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termen 

de 60 de zile de la emiterea facturii de către acesta.  

6.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 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. 

7. Forţa majoră 

7.1 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor 

asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

8. Limba care guvernează contractul 

8.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

9. Comunicări 

9.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului 

contract, trebuie să fie transmisă în scris. 

10. Legea aplicabilă contractului 

10.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Părţile au înţeles să încheie azi 12.04.2022 prezentul contract în doua 

exemplare, unul pentru achizitor si unul pentru furnizor. 

 

 

 

              Achizitor                  Furnizor 

            Orasul Seini                         SC DREAND ETA SRL

       Primar                                   Administrator 

ec.Tulbure Gabriela Florica                       Kiss Andrea Etelka 

  

 

 

  

           Secretar general 

           Sasca Ovidiu 

 

 

 

       Consilier juridic, 

        Danci Gabriela 


