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    Contract de furnizare 

  nr.             data 02.09.2021 

 

 

1.Partile contractante 

SC AGRO MINERAL RWS SRL, cu sediul in Neudorf, nr.2, judetul Arad, număr de înmatriculare 

J2/2/2013, cod fiscal RO31058207, reprezentata de           functia de administrator, în calitate de furnizor, 

pe de altă parte. 

si 

ORAS NADLAC cu sediul in localitatea Nadlac, Str. 1 Decembrie, nr. 24, judetul Arad, Romania, tel: 

0257/474325, fax: 0257/473300, CF. 3518822, reprezentat legal prin  primar Marginean Ioan Radu,  in 

calitate de achizitor, pe de o parte 

2. Definitii  

In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a. contract – reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale; 

b. achizitor si furnizor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 

c. pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre beneficiar, in baza contractului pentru 

indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract; 

d. produse – stâlpi,cabluri şi alte materiale cuprinse în anexa la prezentul contract, pe care furnizorul se 

obligă să le furnizeze achizitorului 

e. servicii – servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţi legate de furnizarea produselor, cum ar 

fi transportul,instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de garanţie 

f. forta majora -  un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei 

acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, 

respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, 

inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, 

enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor 

de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor 

uneia din parti. 

g. zi - zi calendaristica;  

h. an - 365 zile. 

3. Interpretare 

3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma 

de plural si vice versa acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in 

mod diferit. 

 

 

Clauze obligatorii 

 

4.  Obiectul contractului 

4.1. Furnizorul se obligă să livreze 450 tone piatra sparta 0-63 mm, 300 tone balast 0-63 mm, 100 tone 

criblura 8-16 mm , cu transport pana la loco santier, la comanda achizitorului în perioada convenită. 

4.2. Achizitorul se obligă să plătească pretul, convenit pentru produsele achizitionate si transportul acestora. 

5.  Pretul contractului 

5.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil furnizorului de catre achizitor, este de 18 

lei/tonă piatra sparta, 15 lei/tona balast, 33 lei/tona criblura, respectiv 15.900 lei, la care se adauga 3.021 lei 

TVA .  

5.2. Pretul convenit pentru transportul produselor este de 31 lei/tona, respectiv 26.350 lei la care se adauga 

5.006,5  lei TVA. 

5.3. Total pret contract: 42.250 lei, la care se adauga 8.027,5 lei TVA. 

 

6. Durata contractului 
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6.1.Prezentul contract se derulează până la data de 31.09.2021, începând cu data semnării contractului şi 

emiterea comenzii către furnizor. 

7. Executarea contractului  
7.1.Furnizorul va furniza produsul in cel mai scurt timp posibil dar nu mai tarziu de 3 zile de la data 

semnarii contractului. 

8.  Obligatiile furnizorului 

8.1. Furnizorul se obliga sa puna la dispozitia achizitorului produsele,cu profesionalismul şi promptitudinea 

cuvenită angajamentului asumat.  

8.2   Furnizorul se obliga sa livreze produsele in conformitate cu oferta financiara . 

8.3. Furnizorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror daune-interese, costuri, taxe si 

cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea 

documentatiei de atribuire intocmita de catre achizitor. 

9.  Obligatiile achizitorului 

9.1. Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele furnizate in termenul convenit. 

9.2. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produsului catre furnizor in termenul convenit de 30 zile de la 

emiterea facturii. 

10.  Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor  

10.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile asumate, 

atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu 

0,1%/zi, din pretul contractului. 

10.2. In cazul in care achizitorul nu onoreaza obligatiile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei 

convenite, atunci acestuia îi revine obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,1%/zi din plata 

neefectuata. 

10.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si 

repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-

interese. 

10.4. Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata furnizorului, 

fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze 

sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a 

pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din  contract îndeplinita pâna la data denuntarii 

unilaterale a contractului. 

 

 

Clauze specifice 

 

11. Garantia de particicipare 

11.1.  Nu este cazul 

12. Garantia de buna executie a contractului 

12.1 Nu este cazul. 

13. Receptia si inspectia produselor 

In conditiile in care produsul nu corespunde specificatiilor tehnice, conform ofertei furnizorului, achizitorul 

are dreptul sa il respinga, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului, sa inlocuiasca 

produsul refuzat. 

14. Modalitati de plata 

Preţul  se va achita în termen de 30 zile de la emiterea  facturii de către furnizor. 

15.  Ajustarea pretului contractului 

15.1. Pentru produsele puse la dispozitia achizitorului de catre furnizor, platile datorate acestuia sunt cele 

declarate in propunerea financiara, anexa la contract. 

15.2. Pretul contractului nu se actualizeaza. 

16. Cesiunea 

16.1.Furnizorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract. 

 

 

 

17. Amendamente  



 3 

17.1.Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 

contractului numai prin act aditional în cazul aparitiei unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data 

incheierii contractului, cu exceptia pct. 15 si 16 al prezentului contract. 

18. Forta majora 

18.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 

18.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 

18.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia 

drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 

18.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in 

mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii 

consecintelor. 

18.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare 

parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna 

din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 

19. Solutionarea litigiilor 

19.1. Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative 

directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea 

contractului. 

19.2. Daca achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, acestea 

se vor solutiona de catre instanta judecatoreasca de la sediul autoritatii contractante. 

20.  Limba care guverneaza contractul 

Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

21. Comunicari 

21.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 

transmisa in scris. 

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii. 

21.2. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia 

confirmarii in scris a primirii comunicarii. 

 

Partile au inteles sa incheie azi, 02.09.2021, prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare 

parte.     

 

 

 

                       Achizitor                            Furnizor 

                   ORAS NADLAC                                                 SC AGRO MINERAL RWS SRL 

                                 
                             


