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CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE 
Nr. ________ / _______________ 

 
 
 
În conformitate cu Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice si H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul 
contract furnizare de produse, 
 

intre 
autoritatea contractantă COMUNA RUȘEȚU, adresa comuna RUȘEȚU, judeţul Buzău, telefon/fax 
0238/739.037, cod fiscal 3724431, cont trezorerie ................................................................................., 
Trezoreria Pogoanele, reprezentata prin Florin SNAE, functia  Primar, în calitate de achizitor, 

pe de o parte 
si 
S.C. GRĂDINARIU IMPORT EXPORT S.R.L. Bucuresti cu sediul in Bucuresti, Sector 3, str. Chiciurei, nr. 47, 
tel./fax 021/344.14.89, înmatriculată la ORC sub nr. J40/841/1994, CIF RO5348490, cont 
RO13BTRL04301202S24994XX, deschis la Banca Transilvania Sucursala Piata Alba Iulia, reprezentata prin 
Andrei - Calin GRĂDINARIU, având funcţia de Administrator, în calitate de furnizor 
 

pe de altă parte. 
a intervenit prezentul contract. 
 

2.  Definitii 
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a. contract - 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 achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea 
integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
d. produse – Carburanti auto in baza bonurilor valorice  
 e. servicii – transportul bonurilor valorice carburanti la statia din reteaua Rompetrol indicata de achizitor in 
comanda, transformarea bonurilor de carburanti auto in combbustibili in reteaua de statii Rompetrol si orice 
alte asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract; 
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand prin 
procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esentiala a componentelor rezulta un produs nou, 
recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de 
componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distincta de nationalitatea furnizorului; 
g. destinatie finala - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele; 
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretati conform INCOTERMS 2000 - Camera Internationala de 
Comert (CIC); 
i. 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 
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celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea 
obligatiilor uneia dintre parti; 
j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 
 

3.  Interpretare 
3.1 - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma 
de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica explicit 
in mod diferit. 
 

4.  Obiectul principal al contractului 
4.1 - Furnizorul se obliga sa furnizeze, respectiv sa vanda, si sa livreze ACHIZITIE UTILAJ SPECIALIZAT PENTRU 
COLECTAREA DE DEŞEURI PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRITATE, COMUNA RUȘEȚU, JUDETUL 
BUZĂU, in termen de 30 zile de la primirea comenzii. 
4.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract. 
 

5.  Pretul contractului 
5.1 - Pretul contractului, este de 545.020 lei, din care TVA in valoare de 87.020 lei. 
 

6.  Durata contractului 
6.1 - Durata prezentului contract este de 30 zile, termen ce se calculeaza de la data emiterii comenzii ferme 
de catre achizitor si, respectiv, primirea acesteia de catre furnizor. 
6.2 - Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data onorarii tuturor obligatiilor reciproce ce revin 
partilor potrivit prevederilor prezentului contract. 
6.3 - Prezentul contract poate fi prelungit de comun acord prin act adiţional. 
 

7.  Executarea contractului 
7.1 - Executarea contractului incepe dupa semnarea lui de ambele parti. 
 

8.  Documentele contractului 
8.1 - Documentele contractului sunt: 
- grafic de livrare (conform ofertei): 30 zile de la primirea comenzii; 
- propunerea tehnica si propunerea financiara; 
- caiet de sarcini; 
8.2 - În caz de neconcordanţe între propunerea tehnica si caietul de sarcini, primează caietul de sarcini care 
devine obligatoriu. 
 

9.  Obligatiile principale ale furnizorului 
9.1 - Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele si/sau performantele prezentate in 
propunerea tehnica. 
9.2 - Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele prezentate in propunerea tehnica, anexa la contract avind 
caracteristicile tehnice şi calitative descrise în acest document. 
 

10.  Obligatiile principale ale achizitorului 
10.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele in termenul convenit. 
10.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor catre furnizor in termen de 30 zile de la emiterea 
facturii.  
10.3 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termenul contractual, atunci furnizorul are dreptul de a sista 
livrarea produselor si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de 
efectuare a platii. Imediat dupa ce achizitorul isi onoreaza obligatiile, furnizorul va relua livrarea produselor 
in cel mai scurt timp posibil. 
 

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor 
11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile asumate, 
atunci  achizitorul are dreptul de a calcula, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,1 % 
pe zi din valoarea marfii comandate si nelivrate. 
11.2 - In cazul in care achizitorul nu isi onoreaza obligatiile in termenul contractual, atunci acestuia ii revine 
obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu  o cota procentuala de 0,15% din valoarea facturii  
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neonorate. 
11.3 - 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. 
11.4 - 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 indeplinita pana la data denuntarii 
unilaterale a contractului. 
 

12. Garantia de buna executie a contractului 
12.1 - Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie pentru perioada de 12 luni 
calendaristice, printr-una din modalităţile prevazute în acest scop de legislaţia în vigoare aplicabilă si oricum 
înainte de începerea execuţiei contractului, in cuantum de 10% din valoarea fara TVA a contractului de fata.  
12.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului 
creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate 
prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are 
obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. 
12.3 – Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de maxim 14 zile de la predarea 
bunului pe baza de proces-verbal de predare-primire / receptie  / punere in functiune. 
 

13. Receptie, inspectie si teste 
13.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau de a testa produsele pentru a 
verifica conformitatea lor cu specificatiile din anexa/anexele la contract. 
13.2 - Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, furnizorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti 
pentru efectuarea receptiei, testelor si inspectiilor.  
13.3 - Inspectiile si testele din cadrul receptiei provizorii si receptiei finale (calitative) se vor face la destinatia 
finala a produselor - sediul Primariei Comunei Ruşeţu. 
13.4 - Daca vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor, achizitorul are dreptul 
sa il respinga, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului, de a inlocui produsele refuzate 
pentru ca acestea sa corespunda specificatiilor lor tehnice. 
13.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa si, daca este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau 
amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de furnizor, cu sau fara participarea unui 
reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala. 
13.6 - Prevederile clauzelor 13.1-13.4 nu il vor absolvi pe furnizor de obligatia asumarii garantiilor sau altor 
obligatii prevazute in contract. 
 

14. Livrarea si documentele care insotesc produsele 
14.1 - Furnizorul are obligatia de a livra produsele la destinatia finala respectand termenul comercial stabilit: 
franco - depozit sediul Primariei Comunei Ruşeţu. 
14.2 - Furnizorul va transmite achizitorului documentele care insotesc produsele: factura fiscala; certificat de 
calitate, certificat de garantie, documente de agreere / autorizare RAR pentru tipul de produs ofertat, 
documente de atestare a platii taxelor vamale, certificat de conformitate, etc 
14.3 - Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate partial sau total se face dupa 
receptie, prin semnarea de primire de catre reprezentantul autorizat al acestuia pe documentele emise de 
furnizor pentru livrare. 
14.4 - Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile clauzelor 
de receptie a produselor. 
 

15. Servicii 
15.1 - Pe langa furnizarea efectiva a produselor, furnizorul are obligatia de a presta si serviciile accesorii 
furnizarii produselor, fara a modifica pretul contractului: service in perioada de garantie acordata. 
 

16. Ajustarea pretului contractului  
16.1 Pretul contractului nu se ajustează pe perioada de derulare a contractului. 
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17. Amendamente 
17.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor  
contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale  
legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului. 
 

18. Intarzieri in indeplinirea contractului 
18.1 - Furnizorul are obligatia de a indeplini contractul de furnizare in perioada stabilită. 
18.2 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului furnizorul nu respecta termenul de livrare asumat, acesta 
are obligatia de a notifica, in timp util, achizitorului; modificarea termenului de livrare se face cu acordul 
partilor, prin act aditional. 
18.3 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice 
intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati furnizorului. 
 

19. Cesiunea 
19.1 - Furnizorul are dreptul de a transfera total sau partial exclusiv creantele rezultate din prezentul 
contract, fara obligatiile asumate ramanand a fi executate de parti, astfel cum s-a stipulat initial. 
19.2 - Cesiunea nu va exonera furnizorul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii 
asumate prin contract. 
 

20. Forta majora 
20.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
20.2 -  Forta  majora  exonereaza  partile  contractante  de  indeplinirea  obligatiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
20.3 - 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. 
20.4 - 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. 
20.5 - 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 
dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 
 

21. Solutionarea litigiilor 
21.1 - Achizitorul si furnizorul vor depune 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. 
21.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve in 
mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele 
judecatoresti din Romania. 
 

22. Limba care guverneaza contractul 
22.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana. 
 

23. Comunicari 
23.1 - (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. 
23.2 - Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia 
confirmarii in scris a primirii comunicarii. 
 

24. Legea aplicabila contractului 
24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
 

Partile au inteles sa incheie astazi, ..................., prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.  
 

Achizitor,                              Furnizor, 
                              Primar                                         Administrator 
                         Florin SNAE          Andrei GRĂDINARIU 


