
CONTRACT de VÂNZARE-CUMPĂRARE
   nr. ________/__________________

1.Părțile contractante:
CT BUS S.A., cu sediul în Constanţa, strada Industrială nr. 8, jud. Constanţa, tel/fax:

0241-618581/0241-694863, având contul RO 23 BTRL 0140 1202 6942 92XX, deschis la
Banca  Transilvania  –  Sucursala  Constanţa,  cod  fiscal  RO 1883902,  înregistrată  sub  nr.
J13/60/1991,  reprezentată  legal  de  Director  General  –  Aristide  Cătălin  DUMITRACHE și
Director Economic -  Inna-Mihaela BELA, în calitate de VÂNZĂTOR 
și
Subsemnatul/Subscrisa____________________________________________________  cu
domiciliul/sediul în judetul _________________, str.____________________,nr._________,
bloc_______,scara_____,etaj_____,ap______, identificat cu B.I./C.I/Pasaport  seria ______
nr._______,C.N.P./C.I.F._________________________________________________telefon/
fax________________________________,   e-mail  ______________________,  număr  de
înmatriculare  ONRC______________,  cont  nr._______________________________
deschis la ....................................., in calitate de CUMPĂRĂTOR, 

au  convenit  să  incheie  prezentul  contract  de  vânzare-cumpărare,  cu  respectarea
următoarelor condiții:

2.Definitii: 
2.1-In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:
a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale 
b.  cumpărător şi  vânzator părțile contractante, aşa cum sunt acestea numite in prezentul
contract
c. prețul contractului - pretul plătibil Vânzătorului de către Cumpărător, in baza contractului,
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract: 
d.  obiectul contractului -  bunul/bunurile cuprinse în contract sau in anexele la prezentul
contract, pe care Vânzatorul se obligă, prin contract să le vândă Cumpărătorului,
e. locul vânzării  - locul de unde Cumpărătorul are obligația de a ridica mărfurile; 
f. forța majoră - reprezintă o imprejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibilă şi inevitabilã, care se află in afara controlului oricărei părți, care nu se datorează
greşelii  sau culpei  acestora,  şi  care  face imposibilă  executarea şi,  respectiv,  indeplinirea
contractului;  catastrofe naturale,  restricții  apărute ca urmare a unei  carantine,  embargou,
enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu constituie forță majoră un eveniment care,
fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaților;
g. zi- zi calendaristică; lună - lună calendaristică, an -an calendaristic.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
În  contextul  executării  contractului  în  conformitate  cu  „Regulamentul  General  privind
Protecția Datelor”  sau „GDPR”  înseamnă Regulamentul  (UE) 2016/679 al  Parlamentului
European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și
de abrogare a Directivei  95/46/CE, publicat în Jurnalul  Oficial  al  Uniunii  Europene L 119
(4.5.2016) și  aplicabil  de la 25 mai 2018, sens în care părțile vor avea acces la date cu
caracter personal, altele decât informațiile de contact ale persoanelor implicate în executarea
contractului,  a  reprezentanților  legali/împuterniciților  din  partea  părților,  afiliaților  sau
subcontractorilor  acestora  (în  măsura  în  care  afiliații,  subcontractorii  și  reprezentanții
acestora  sunt  implicați  în  executarea  contractului),  acestea  vor  fi  utilizate  strict  pentru
executarea contractului. 

3.Obiectul contractului:
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3.1 Obiectul constă in vânzarea de bunuri (mijloace fixe) in cantitățile şi tipurile indicate în
prezentul  contract,  in  perioada  convenită  şi  in  conformitate  cu  obligațiile  asumate  prin
prezentul contract.
3.2  Conform obligaților  asumate  prin  prezentul  contract,  Vânzatorul  se  obligă  să  livreze
bunurile (mijloace fixe), conform caiet de sarcini, iar Cumpărătorul se obligă să plătească
integral  bunurile  ce  au  fost  adjudecate  in  favoarea  sa  şi  de  a  lua  in  primire  bunurile,
adjudecate şi achitate, pe perioada de valabilitate a contractului.

4. Prețul contractului
4.1 Prețul de adjudecare al bunului/bunurilor (mijloace fixe) este de.............lei, fără TVA.
4.2  Pentru  TVA se  aplică  reglementările  legale  la  data  intrării  in  vigoare  a  prezentului
contract.

5.Durata contractului
5.1 Prezentul contract intră in vigoare la data semnării de către ambele părți şi este valabil 30
de zilei de la data intrării sale în vigoare.

6. Documentele contractului:
6.1 Documentele contractului sunt:
a) Anexa 1 – Procesul Verbal de licitatie/atribuire nr. ................................
b) Anexa 2 – Documentația de licitație

7. Obligatiile Vânzătorului:
7.1 Vânzătorul este obligat să pună la dispoziția Cumpărătorului bunul/bunurile (mijloace fixe)
la  locația  CT BUS SA Constanța  unde se  află  bunul  numai  după achitarea contravalorii
acestuia/acestora;
7.2 Vânzătorul va emite factura in lei la data semnării contractului de către ambele părți.
7.3  Vânzătorul  este obligat  să participe la  predarea primirea bunului  pe baza de proces
verbal.
7.4 Vânzătorul este obligat să pună la dispoziția Cumpărătorului bunul/bunurile (mijlocul fix),
”așa cum este,  unde este"  și  in  starea in  care se află  la  sediul  CT BUS S.A.,  situat  în
Constanța,  str.  Industrială  nr.  8  și  la  punctul  de  lucru  din  str.  Industrială  nr.  10  ,  jud.
Constanța.

8. Obligatiile Cumpărătorului:
8.1  Cumpărătorul  este  obligat  să  achite  integral  valoarea  contractului, in  termenul  de
valabilitate al contractului şi in condițiile prevăzute in documentația de licitație. 
8.2  Cumpărătorul  este  obligat  să  preia  bunul/bunurile  in  termenul  de  valabilitate  al
contractului şi in condițiile prevăzute in documentația de licitație. 
8.3 Cumpărătorul este obligat să suporte toate cheltuielile de preluarea a bunului/bunurilor.

9. Predarea-primirea bunului/bunurilor 
9.1 Predarea bunului/bunurilor se face la locațiile unde se află acestea, pe baza "procesului
verbal de predare primire", semnat şi ştampilat de reprezentanții imputerniciți ai CT BUS S.A.
și ai Cumpărătorului, incheiat după  achitarea integrala a valoarii contractului.
9.2  Dreptul  de  proprietate  şi  riscurile  se  transferă  Cumpărătorului  in  momentul  semnării
Procesului Verbal de predare-primire.

10.Modalitati de plată 
10.1 Cumpărătorul va plăti contravaloarea in lei respectiv suma de .................. lei, la care se
adaugă  TVA.  reprezentând  contravaloarea  bunului/bunurilor  adjudecate,  in  termenul  de
valabilitate al contractului şi in condițiile prevăzute in documentația de licitație.
10.2  Garanția  de  participare se  va restitui  Cumpărătorului  numai  după confirmarea plății
bunului/bunurilor adjudecat/adjudecate .

2



11. Penalități și daune interese:
11.1  În  cazul  în  care  ofertantul  declarat  câştigător  se  face  vinovat  de  nesemnarea
contractului de vânzare-cumpărare în condiţiile de bază impuse prin documentaţia de licitaţie,
în termenul prevăzut, la preţul de adjudecare, de neexecutarea obligaţiilor de plată asumate,
acesta va pierde garanţia de participare depusă şi va decade din drepturile câştigate în urma
adjudecării licitaţiei.

12. Încetarea contractului:
12.1  Prezentul  contract  încetează  de  plin  drept  făra  intervenția  instanței  de  judecată  în
următoarele situații:

 la expirarea perioadei de valabilitate pentru care s-a încheiat;
 dacă cumpărătorul nu achită prețul bunului în termen de 5 zile de la adjudecare; 
 când in derularea contractului intervine o cauză de forță majoră constatată şi invocată

în condițiile legii.

13. Rezilierea contractului, denunțarea unilaterală:
13.1  Vânzătorul  va  rezilia  prezentul  contract,  de  plin  drept,  fără  necesitatea  unei  alte
formalități şi fără intervenția unei autorități sau instanțe de judecată dacă, după incheierea
contractului, cumpărătorul renunță la contract şi nu-și îndeplineşte obligațiile de bază impuse
prin documentaţia de licitaţie, în termenul prevăzut.

14. Limba care guvernează contractul:
14.1 Limba care guvernează contractul este limba română.

15. Legea aplicabila contractului
15.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România
Contractul s-a incheiat in două exemplare, un exemplar la Vânzător şi un exemplar pentru
Cumpărător.

        VÂNZĂTOR, CUMPĂRĂTOR,
Director General,          

Aristide Cătălin DUMITRACHE    
    

   Director Adjunct Exploatare,
Gabriel CIOBANU

        Director Economic,
Inna-Mihaela BELA

     
      Șef Serviciu Juridic,
       Ion Marcel NISTOR  

Șef Serviciu Comercial, Marketing și Relații Publice,
    Irina Georgiana COICIU

   Viza CFPP
        Anișoara PETRE
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