
SD3 SALUER!TATE 
DESZAPEZ54Ş3 
INTRARE NR, (419' 

IESI 

CONTRACT DE iMPRUMUT 

Art. 1 Partile contractante: 

1.1 ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L., cu sediul in Bd. Basarabia nr. 256, corp 
C I, Sector 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8651/08.06.2017, avand 
CUI 37714360, cont bancar nr. R038UGB10000022031718RON, deschis la Garanti 
Bank, reprezentata prin BĂRBULESCU Gili, denumită in continuare "Beneficiar" 

şi 
1.2 SD3 SALUBRITATE ŞI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L., cu sediul în Municipiul 

Bucureşti, Str. Calea Vitan nr. 154-158, inregistrată la Registrul Comerţului cu nr. 
J40/9896/2017, cod fiscal R037804020, cont bancar R011RNCB083115707221001, 
deschis la BCR, Agenţia Vitan, reprezentată prin Niţu Mihai, cu functia de Preşedinte 
C.A, denumită in continuare "Creditor", 

Părţile au convenit următoarele: 

Art. 2. Obiectul contractului: 

Creditarea societăţii comerciale Algorithm Constructii S3 S.R.L., de catre societatea SD3 
SALUBRITATE SI DESZASPEZIRE cu suma de 2.000.000 lei. 

Art. 3. Durata contractului: 

Prezentul contract se incheie pe o perioadă de 6 (sase) luni, incepând cu data de 
24.07.2020 pana la data de 24.01.2021. 

Art. 4. Pretul contractului: 
4.1. Suma pentru care se realizeaza creditarea este in valoare de 2.000.000 lei. 
4.2. In cazul in care imprumutul nu se restituie in termenul convenit, se percepe o 
dobanda in valoare de 0,1%/zi intarziere aplicata la valoarea de 2.000.000 lei. 

4.3. Suma imprumutata poate fi rambusata si anterior datei de 24.01.2021. 

Art. 5. Obligaţii: 
5.1. Obligaţiile creditorului 
Creditorul nu cere restituirea imprumutului inainte de termenul stabilit de părţi in 
prezentul contract. 
Creditorul pretinde Beneficiarului o dobânda in valoare de 0,1% /zi intarziere aplicata la 
valoarea de 2.000.000 lei. 
5.2. Drepturile Beneficiarului 
Beneficiarul poate restitui suma şi inainte de termenul de rambursare a acesteia. 
Art. 6. Forţa majoră 
6.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
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6.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de Indeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada 1n care aceasta acţionează. 
6.3. indeplinirea contractului va fi suspendată 1n perioada de acţiune a forţei majore, dar 
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
6.4. Partea contractant'ă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 
imediat şi 1n mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la 
dispoziţie 1n vederea limitării consecinţelor. 
6.5. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi 
incetarea cauzei acesteia in maximum 15 (cinsprezece) zile de la Incetare. 
6.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 
6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi Incetarea de drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

Art. 7. Soluţionarea litigiilor 
7.1. Creditorul şi Beneficiarul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
amiabilă, prin tratative directe, orice neInţelegere sau dispută care se poate ivi intre ei in 
cadrul sau 1n legătură cu Indeplinirea contractului. 
7.2. Dacă, după 15 (cinsprezece) zile de la Inceperea acestor tratative, Creditorul şi 

Beneficiarul nu reuşesc să rezolve 1n mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate 
solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din municipiul 
Bucuresti. 

Art. 8. incetarea contractului 
8.1. Prezentul contract incetează de plin drept fără a mai fi necesară intervenţia unui 
tribunal arbitral/instanţe judecătoreşti 1n următoarele 

a) la expirarea duratei pentru care a fost Incheiat, daca nu se Incheie acte adiţionale de 
prelungire a acestuia; 
b) cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract, fără acordul 
celeilalte 
8.2. Partea care invocă o cauză de incetare a prevederilor prezentului contract o va 
notifica celeilelte părţi cu cel puţin 10 zile Inainte de data la care Incetarea urmează să-şi 

producă efectele. 
8.3. Prevederile prezentului capitol nu Inlatură răspunderea părţii care, din culpă, a cauzat 
incetarea contractului. 

Art. 9. Limba care guvernează contractul 
9.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 

Art. 10. Comunicări 

10.1. (1) Orice comunicare Intre părţi, referitoare la Indeplinirea prezentului contract, 
trebuie să fie transmisă 1n scris. 
(2) Orice document scris trebuie 1nregistrat atât In momentul transmiterii, cât şi in 
momentul primirii. 
10.2. Comunicările Intre părţi se pot face şi prin telefon sau e-mail, cu condiţia 

confirmării 1n scris a primirii comunicării. 
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Art. 11. Legea aplicabilă contractului 
11.1. Modificarea prezentului contract se face prin Act aditional incheiat intre partile 
contractante. 
11.2. Prezentul contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice intelegere verbala 
dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui. 
11.3. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
11.4. Partile au inteles sa incheie azi,  , prezentul contract in 2 (doua) 
exemplare originale care contin 3 (trei) file, cate unul pentru fiecare. 

CREDITOR, 
SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE ALGORI 
Mihai NIŢU Gili 
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