
CO TRACT DE PRESTARI SERVICII - TRANSPORT

nr.3 din 12.03.2014

Parti contractante

SC CILPROD COMPANY SRL, cu sediul in Oradea, strada Tepes Voda nr. 14, judetul
Bihor, CUI RO 16258228, inregistrata la Registrul Comertului Bihor cu nr. J05/517/2004, cont
IBAN: R029 TREZ 0765 069X XXOO 4866, Trezoreria Oradea, reprezentata prin Cilan Lazar
Daniel, in calitate de Administrator, denumit in continuare PRESTATOR

si intre

PRIMARIA SOFRONEA cod fiscal ~J~/qJq S
Principala nr 187, judo Arad, IBAN
_________ , reprezentata prin I.!:, ,{A3, 4 u

cu sediuI in localitatea Sofronea, strada
deschis la

I ()1N , in cali tate de
BENEFICIAR

a intervenit prezentul contract.

2. Obiectul contractului
2.1.0biectul contractului il reprezinta: transport piatra.

3. Durata contractului
3.1.Prezentul contract se incheie pe 0 perioada de 6 Iuni de zile, incepand cu data sernnarii
contractului.

4.Pret, modaliate de plata
4.1.Pentru serviciile prevazute in obiectul contractului se stabileste urmatorul pret:

-4Iei/km+TVA

s. Obligatiile principale ale prestatorului
5.1. Prestatorul are obligatia de a executa transportul pietrei cu atentia si promptitudinea cuvenita,
in concordanta cu obligatiile asumate prin contract.

6. Obligatiile beneficiarului
6.1. Beneficiarul se obliga sa plateasca pretul catre Prestator in termen de 15 zile de la emiterea
facturii.

7. Caracterul confidential al contractului
7.1. (1) 0 parte contractanta nu are dreptul, rara acordul scris al celeilalte parti:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor
persoane implicate in indeplinirea contractului;
b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a
contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.
(2) Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate indeplinirea contractului se va face
confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii
contractul ui.
7.2. 0 parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de inforrnatii referitoare
la contract daca:



a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte
contractanta; sau
b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante
pentru asemenea dezvaluire; sau
c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia,

8. Rezilierea contractului
8.1. In situatia in care pe 0 perioada de 30 de zile de la data emiterii facturii, beneficiarul nu isi
indeplineste obligatia plata stabilita prin prezentul contract contractul se considera reziliat de plin
drept lara punere in intirziere, lara interventia instantei ori 0 alta formalitate prealabila.

9. Forta majora
9.1. Forta majora este constatata de 0 autoritate competenta.
9.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
9.3. Indeplinirea va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar lara a prejudicia
drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

10. Solution area litigiilor
10.1. Beneficiarul si prestatorul 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.
10.2. Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale beneficiarul si proiectantul nu
reusesc sa rezolve in mod amiabil 0 divergenta contractual a, fiecare poate solicita ca disputa sa se
solutioneze de instantele competente din Municipiul Oradea

11. Limba care guverneaza contractu)
11.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana.

12. Comunicari
12.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare al indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul
pnrmrn.
12.2. Cornunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia
confirmarii in scris a primirii cornunicarii.

13. Legea aplicabila contractului
6.413.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
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