
Clauze contractuale obligatorii - Model 
Nr. ____________/____________________ 

 
       Între 

 ORASUL BREAZA, cu sediul în Breaza, str. Republicii, nr. 82 B, telefon 
0244/340.508, fax: 0244/340.428, cont nr. ____________________________, deschis la 
Trezoreria Campina, cod fiscal nr. 2845486, reprezentata prin Primar                                       
Richea Gheorghe si  Contabil Sef ec. Elena Sichim, în calitate de achizitor, pe de o parte, 

si 
 
SC ___________________  cu sediul în ______________,  nr. ____, telefon/fax 

_______________ numărul de înmatriculare ______________cod fiscal _____________, 
cont _______________________________ deschis la Trezoreria 
______________________ reprezentata prin ______________în calitate de furnizor, a 
intervenit prezentul contract. 

  
 

CLAUZE OBLIGATORII 
1. Obiectul  contractului 
- Furnizorul se obliga sa furnizeze, respectiv sa vanda,  “ Furnizare materiale pentru 

reparatie invelitoare (acoperis) Piata, oras Breaza” - judetul Prahova, conform  cu 
obligatiile asumate prin prezentul contract. 

- Achizitorul se obliga sa achizitioneze, respectiv sa cumpere si sa plateasca pretul 
convenit in prezentul contract.                             

 
2. Pretul contractului 
2.1. -  Achizitorul se obliga sa plateasca furnizorului  pretul de ___________________ RON 
, la care se adauga T.V.A. ________________ RON  , pentru “Furnizare materiale pentru 
reparatie invelitoare (acoperis) Piata, oras Breaza” - judetul Prahova. 
 
3. Durata contractului 
3.1. -   Durata  prezentului contract este de 10 zile incepand de la data semnarii acestuia. 
 
4. Definitii 
4.1. - În prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a) contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, încheiat 
între o autoritate contractanta, în calitate de “achizitor”, si un prestator de servicii, în calitate 
de “prestator”; 

b) achizitor si furnizor - partile contractante, astfel cum acestea sunt denumite în 
prezentul contract; 

c) pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor în baza contractului 
pentru îndeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale asumate prin 
contract; 
   d) produse – carburanti auto in baza cardurilor electronice 
de credit; 

e) servicii – alimentarea de carburanti auto pe baza cardurilor electronice de credit 
din statiile furnizorului; 

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 utilitate, de componentele sale. Originea 
produselor si serviciilor poate fi distincta de nationalitatea furnizorului; 

g) destinatie finala – locul unde furnizorul are obligatia de afurniza produsele; 
h) termenii comerciali de livrare vor fi interpretati conform INCOTERMS 2000 – 

Camera Internationala de Comert (CIC); 



f) forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza 
greselii sau vinii acestora, care nu putea fi prevazut în momentul încheierii contractului si 
care face imposibila executarea si, respectiv, îndeplinirea 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 dintre parti. 

g) zi- zi calendaristica; an - 365 de zile. 
h) 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. 

 
5. Aplicabilitate 
5.1. - Contractul de furnizare intra în vigoare  la data semnarii si inregistrarii prezentului 
contract. 
 
6. Documentele contractului 
6.1. - Natura si volumul lucrarilor sunt precizate în documentatia tehnica, care devine 

anexa la prezentul 
 contract, documentatie care trebuie respectata în totalitate. 
 6.2. - Documentele prezentului contract sunt: 

a) acte aditionale, daca exista; 
b) propunerea financiara. 

 
7. Obligatiile principale ale furnizorului. 
7.1. - (1) Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele si/sau performantele 
prezentate in propunerea financiara. 
 
8. Obligatiile principale ale achizitorului 
8.1.- Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele in termenul  convenit. 
10.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor catre furnizor in termen de 
c e l  m u l t  6 0 zile de la emiterea facturii. 

 
9. Sanctiuni pentru neindeplinerea culpabila a obligatiilor 
 9.1- In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa-si exercite obligatiile 
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca 
penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala din pretul produselor nelivrate, in 
cuantum de 0,1% pe zi de intarziere. 
9.2.- In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termenul convenit, atunci acesta are 
obligatia de plati ca penalitati o suma echivalenta cu o cota procentuala din plata 
neefectuata, in cuantum de 0,1% pe zi de intarziere din valoarea facturii. 

 
CLAUZE SPECIFICE 

 
10. Receptie, inspectii si teste 
10.1.- Achizitorul are dreptul de a  testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu 
specificatiile din anexa la contract. 
 (1) Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, furnizorului identitatea reprezentantilor sai 
imputerniciti pentru efectuarea , testelor. 
10.4.- Daca vreunul din produsele  testate nu corespunde specificatiilor, achizitorul are 
dreptul sa il respinga, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului: 
a) de a inlocui produsele refuzate; 
b) de aface toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespunda specificatiilor lor 
tehnice. 



10.5.- Dreptul achizitorului de a testa si daca este necesar, de respinge nu va fi limitat sau 
amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de furnizor, cu sau fara 
perticiparea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala. 
 
11. Livrarea si documentele care insotesc oferta 
11.1.- Furnizorul are obligatia de a livra produsele care fac obiectul contractului in locul 
indicat de achizitor. 
11.2.- La expedierea produselor, furnizorul are obligatia de a elibera achizitorului documente 
legale de insotire a marfii. 
 
12. Ajustarea pretului contractului 
12.1.-  Pentru produsele livrate, platile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate in 
propunerea financiara, anexa la contract. 
 
13. Amendamente 
13.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului prin act aditional numai în cazul aparitiei unor 
circumstante care lezeaza interesele comerciale, legitime ale acestora si care nu au putut fi 
prevazute la data încheierii contractului. 

 
14. Rezilierea contractului 
14.1. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti da 
dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de lucrari si de a pretinde plata de 
daune- interese. 
14.2. - Achizitorul îsi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de furnizare în cel 
mult 15 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data 
încheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel încât 
îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public. 
14.3 – Achizitorul are dreptul de a anula oricind contractul , printr-o notificare scrisa adresata 
prestatorului, fara nici o compensatie ,daca acesta da faliment sau este insolvabil , cu 
conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau 
despagubire pentru prestator. 
 
 
15. Forta majora 
15.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
15.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de îndeplinirea obligatiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toata perioada în care actioneaza aceasta. 
15.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de actiune a fortei majore, dar 
fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pâna la aparitia acesteia. 
15.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, 
imediat si în mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care îi stau la 
dispozitie, în vederea limitarii consecintelor. 
15.5. - 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 încetarea de plin drept a 
prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune- interese. 
16. Solutionarea litigiilor 
 
16.1. - Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, 
prin tratative directe, orice neîntelegere sau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau în 
legatura cu îndeplinirea contractului. 
16.2. - Daca dupa 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale achizitorul si presatorul  
nu reusesc sa rezolve în mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca 
disputa sa se solutioneze fie  la Camera de Comert si Industrie a României si a Municipiului 
Bucuresti, fie de catre instantele judecatoresti de la locul executarii contractului. 
17. Limba care guverneaza contractul 



 
17.1. - Limba care guverneaza contractul este limba româna. 
18. Comunicari 
18.1. - (1) Orice comunicare între parti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie sa fie transmisa în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât si în momentul 
primirii. 
18.2. - Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e- mail, 
cu conditia confirmarii în scris a primirii comunicarii. 
19. Legea aplicabila contractului 
 
19.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
Prezentul contract s-a incheiat în doua exemplare originale şi identice, cate unul pentru 
fiecare parte contractanta şi contine _________ pagini. 
 
 Achizitor,                                           Furnizor,   
 
          Orasul   BREAZA              
                                                                               ADMINISTRATOR,    
 
         
 
 
 
 
 

 
 


