
 
 

Contract furnizare produse 
                                                        Nr.Oras  Nadlac    3835 /17.06.2022                                                
 

1. Parti contractante: 
 

ORAS NADLAC cu sediul social in Nadlac, Str. 1Decembrie, nr. 24, C.U.I. 3518822, e-mail : 
office@primaria-nadlac.ro, avand contul nr …………………………. deschis laTrezoreria Arad, reprezentat prin 
Marginean Ioan Radu - primar, în calitate de achizitor,pe de o parte,  
şi  
S.C. ROMTURINGIA S.R.L., cu sediul în Campulung Muscel,str. Calea Brasovului, nr. 30,jud. Arges, 
inmatriculatala O.N.R.C. sub nr. J 03/1466/1994, CUI RO6277265, e-mail rtg@romturingia.ro, cont nr. 
RO98 TREZ 0465 069X XX00 8006, deschis laTrezoreria Pitesti, reprezentată prin dl. Ing……, avand 
funcţia de Director General, în calitate de furnizor, pe de altă parte. 
 
2. Obiectul principal al contractului 
2.1.Obiectul contractului îl constituie: Autovehicul Dacia LOGAN Comfort, amenajat pentru Politia 

Locala, cod CPV 341140000-1  Autoturisme (Rev2), conform anexei nr. 1. 

3. Preţulcontractului 
3.1 Preţul contractului este de 72.200,00 lei + TVA. 
 
4. Duratacontractului 
4.1  Prezentul contract incepe la data semnarii de catre ambele parti si este valabil pana la data de 
31.08.2022. 
 
5. Documentele contractului 
5.1 Documentele contractului sunt: 
-specificatia tehnica din anexa 1 
 
6.  Obligaţiile principale ale furnizorului 
6.1. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi performanţele prezentate în anexa 1. 
6.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele in termen maxim 60 de zile de la semnarea contractului. 
6.3. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele solicitate, de la sediul din Campulung Muscel, str. Calea 
Brasovului, nr. 30, jud. Arges.Vanzatorul va notifica data exactă a livrării, Cumparatorului cu cel putin 10 
zile inainte. 
6.4.Obiectul contractului, va fi predat beneficiarului dupa achitarea integrala a contravalorii acestuia catre 
furnizor. 
 
7.  Obligaţiile principale ale beneficiarului 
7.1 - Beneficiarul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit. 
7.2 - Beneficiarul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor in termen de maxim 30 zile de la 
data emiterii facturii dar nu mai tarziu de data stabilita pentru livrare. 
 
8.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
8.1. Încazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul un reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, 
atunci beneficiarul are dreptul de a percepe penalitati in suma de 0,01 % din valoarea comenzii 
neonorate, pe fiecarezi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. 
8.2. În cazul în care achizitorul un îşi onorează obligaţiile în termen de maxim 30  de zile de la semnarea 
contractului, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,01 % din 
plata neefectuată, pe fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiei de plata. 
 
9. Recepţie, inspecţiişi teste 
9.1. Beneficiarul sau reprezentantul sau, are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a 
verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa 1.  
9.2. Dacă vreunul din produsele inspectate sau téstate nu corespunde specificaţiilor, beneficiarul are 
dreptul sa îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:   
a) de a înlocui produsele refuzate, sau 
b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespundă specificaţiilor lor tehnice.   
9.3. Dreptul beneficiarului de a inspecta produsul, anterior livrării acestuia. 
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9.4 Recepţia produselor este finalizată în momentul în care sunt îndeplinite toate condiţiile privind 
livrarea, instalarea şi punerea în funcţiune a produselor şi va fi concretizată prin emiterea certificatului de 
garantie, întocmirea unui proces verbal de instalare şi punere în funcţiune, proces verbal de receptie 
 
10.  Livrarea şi documentele care însoţesc produsele 
10.1 -  Furnizorul are obligaţia de a livra produsele in maxim 60 de zile de la semnarea contractului. 
10.2 Furnizorul va transmite beneficiarului documéntele care însoţesc produsul: 

- factură; 
- certificat de conformitate; 
- certificat de garanţie amenajare; 
- carnet garantie autovehicul; 
- cartea de identitate a autovehiculului securizată de cătreRegistrul Auto Român; 
- manual de utilizare autovehicul; 
- instrucţiuni de utilizare pentru amenajarea autovehiculului; 
- Autoutilitara frigorifica se livreaza cu autorizaţie, numere provizorii de circulaţie şi poliţa R.C.A. 
valabilă 30 de zile de la data livrării. 

 
10.3 Certificarea de către beneficiar a faptului ca produsele au fost livrate parţial sau total se face după 
instalare şi după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe 
documéntele emise de furnizor pentru livrare. 
10.4. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile 
clauzelor privind recepţia produselor.  
 
11. Perioada de garanţie acordată 
11.1 - Perioada de garanţie este de 36 de luni sau 100.000 de kilometri (în funcţie de condiţia care se 
îndeplineşte prima), de la data receptiei.  
11.2 - Beneficiarul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice defecţiune ce apare în 
perioada de garanţie. 
La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia orice defecţiune de funcţionare 
a elementelor care fac obiectul garanţiei, se va soluţiona gratuit de către furnizor în 30 de zile de la data 
sesizării defecţiunii produselor, fără  costuri suplimentare în sarcina achizitorului. 
11.3 - Perioadele de garanţie se calculează de la data semnării fără obiecţiuni a procesului - verbal de 
recepţie.  
11.4 – Orice intervenţie în perioada de garanţie asupra elementelor care fac obiectul garanţiei, va fi 
materializată prin documente specifice (procese verbale, devize etc.) din care, obligatoriu, 1 (unu) 
exemplar va fi destinat beneficiarului. Interventiile vor fi solutionate gratuit de catre furnizor, in maxim 30 
zile de la data sesizării defecţiunii produselor, fără costuri suplimentare în sarcina achizitorului.  
11.5 - Furnizorul va asigura asistenta tehnica postgarantie. 
 
12. Modalităţi de plată 
12.1 Decontarea contravalorii produselor se va face prin ordin de plată, conform articol 7, pct 7.2 pe baza 
facturii (în original), emisă de furnizor, in leiînconformitate cu legislaţiaînvigoare la data efectuăriiplaţiişipe 
baza documentelor care confirmă recepţia cantitativă şi calitativă.  
 
13. Întarzieri în îndeplinirea contractului 
13.1 - 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, beneficiarului; modificarea 
datei/perioadelor de furnizare/prestare. 
13.2 - În afara cazului în care beneficiarul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice 
intârziere în indeplinirea contractului dă dreptul beneficiarului de a solicita penalităţi furnizorului. 
 
14. Rezilierea contractului. 
14.1 În cazul în care una din părţi nu işi îndeplineşte în mod repetat obligaţiile asumate în conformitate cu 
prevederile acestui contract sau le îndeplineşte în mod repetat necorespunzător, cealaltă parte va avea 
dreptul de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune interese. 
14.2  Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul părţii 
lezate de a pretinde plata de daune-interese. 
 
 
 
 
 



 
 
15. Incetarea contractului 
15.1. Prezentul contract inceteaza in urmatoarele cazuri: 
- partile convin de comun acord incetarea contractului; 
- expirarea duratei contractului; 
- in caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizatiei de functionare a unuia din contractanti, 
caz in care contractul va fi considerat nul. 
 
16. Forţa majoră 
16.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
16.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
16.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia. 
16.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, in maxim 5 
zile, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
16.5- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 1 luna, 
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. 
 
17. Soluţionarea litigiilor 
17.1 - Beneficiarul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 
directe, orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea 
contractului. 
17.2 - Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, 
executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona prin intermediul instanţelor judecătoreşti competente. 
 
18 Limba care guvernează contractul 
18.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
19. Comunicări 
19.1 - (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. 
19.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
20. Legea aplicabilă contractului 
20.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
Părţile au înţeles să încheie azi 17.06.2022 prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte.     

 
 
FURNIZOR                                           ACHIZITOR 
 
SC ROMTURINGIA SRL                                         ORAS NADLAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Anexa 1 la contract nr.  3835/17.06.2022 
 
Autovehicul Dacia LOGAN Comfort amenajat pentru POLITIE LOCALA 
 
 
OMOLOGARE 
Autovehiculul  este  omologat   de  catre   Regia   Autonoma   Registrul   Auto   Roman  pentru   circulatia   pe 
drumurile publice. 
 Categoria autovehiculului: M1,conform RNTR 2. 
Tip de caroserie: AA conform Directivei nr. 46/2007  CE  
 
CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE AUTOVEHICUL  
MOTOR SI INSTALATlI ANEXE 
Norma de poluare: EURO 6 
Tip combustibil: benzina                                                     
Performante motor: 
- Cilindree: 999 cmc 
- Putere maxima: 66 kW/ 90 CP                                
TRANSMISIA 
Cutie de viteze cu comanda manuala;                                 
Formula rotilor: 4 x 2 tractiune fata                                 
ROTILE 
Un set ( 4 buc) de roti cu pneuri normale – vara + roata rezerva                                        
Un set ( 4 buc) de roti cu pneuri pentru iarna                       
Pe autoturism  vor  fi  montate  rotile echipate  cu pneurile  corespunzatoare sezonului  in    care se face  livrarea.   
SISTEMUL DE DIRECTIE 
Servoasistat                                                                           
Volan pe partea stanga                                                         
SISTEMUL DE FRANARE 
Servoasistat   
Sistem automat antiblocare roti  la  franare (ABS sau echivalent). 
SlSTEME DE SIGURANTA ACTIVA 
Sistem    de    control   al    stabilitatii    (ESP sau echivalent) 
INSTALATIA ELECTICA 
Proiectoare ceata                                                                   
CAROSERIE, AMENAJARE SI DOTARI  INTERIOARE 
Lungime totala: 4396 mm 
Caroserie metalica:  cu  4 usi laterale 
 
 
 
 
 

Numar total de locuri: 5 

Airbag-uri: pentru locurile din fata  

Culoare:  ALB 

Instalatie de aer conditionat 

Oglinzi retrovizoare cu degivrare si reglaj electric 

Inchidere centralizata cu telecomanda 
 
ACCESORII 
Radio 
Covorase cauciuc  
Pachet legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghiuri reflectorizante, stingator: toate omologate RAR) – 1 cpl. 
Scut metalic pentru protectia motorului.    
      
 



 
 
 
 
 
 
 
DOTARI SUPLIMENTARE: 
- Suporti pentru sustinere rampa luminoasa, pe pavilionul autovehiculului. Suportii sunt executati prin debitare 
pe CNC si profilati pe abkant, din tabla de inox, grosime 3 mm. Pentru fixarea suportilor pe pavilion se vor folosi 
gaurile tehnologice existente pe autovehicul. 
- Rampa luminoasa cu led, dispersoare de culoare albastru/ albastru, lentile din policarbonat, structura de 
rezistenta din duraluminiu, posibilitate de selectie programme de flash, tensiune de alimentare 12 V. Lungime: 
1.140 mm. 
Rampa este protejata impotriva coroziunii si patrunderii apei in cazul spalarii cu jet sub presiune. 
- Dipozitiv de avertizare acustica (sirena), cu posibilitate de adresare publica – putere 100 W.  
Comanda acestora se face de la bordul autovehiculului. 
Posibilitatea comunicarii de mesaje vocale catre participantii la trafic, prin microfon. 
Panou de comanda/ telecomanda, montat ergonomic la bordul autovehiculului. 
Tastatura luminata pentru a fi vizibila pe timp de noapte. 
Tensiune de alimentare: 12 V, de la instalatia  electrica a vehiculului. 
 
Sistem de monitorizare video:  (monitorizare trafic) 
 - Monitor video 7 inch (178 mm) full HD,  
- Camera auto DVR, Full HD; 
- Stabilizator de imagine; 
- Filmeaza cu data si ora; 
- Suporta SD card max 64 GB; 
- Rezolutie video 1920 x 1080 
Dimensiune diagonala monitor:  7 inch (178 mm) 
Rezolutie camera: 3 MP 
Rezolutie monitor: 800 x 480 pixeli 
Unghi de filmare: 170º 
Posibilitatea de filmare in conditii slabe de iluminare. 
Posibiltatea de filmare in bucla si stocare de  2 ore. 
 
Priza suplimentara de alimentare - tip bricheta, amplasata in partea stanga a postului de conducere, care suporta  
20 A- avand sistem propriu de protectie cu acces facil pentru inlocuirea sigurantei fuzibile. 
 
Inscriptionare: Politia Locala. 
 
Documentatie pentru omologare, validare varianta constructiva si omologare RAR – mentiune in CIV “Echipare 
specifica POLITIE LOCALA”. 
GARANŢIE  
-  3 ani sau 100.000 kilometri  
 
 
 
FURNIZOR                                           ACHIZITOR 
 
SC ROMTURINGIA SRL                                         ORAS NADLAC 
 
 
 
 
 
       
            

 



 


