
SD3 SALUBRITATE SI 
DESZAPE" IS.R.L. 

CONTFtACT DE VANZARE-CUMPARARE 
Nr. 134 / 08.09.2020 

PĂRŢILE CONTRACTANTE: 

SC EUROBODY HYDRAULICS SRL, Sediu social: Str. Chiciurei, nr.47, sector 3, cod postal 
031872, Bucuresti,Punct de lucru: Sat Dragomiresti-Deal, Comuna Dragomiresti-Vale, Aleea 
Maria-Laura, nr.2-8, Hala E, Al Business Park, Judet Ilfov, ROMANIA, Cod fiscal RO 
34049173, Nr. Reg. Com.: J40/1157/2015, IBAN: , Banca: ING 
ROMANIA, reprezentată prin , funcţia Director , în calitate de VANZATOR, pe de 
alta parte, 

Şi 

SD3 SALUBRITATE ŞI DESZĂPEZIRE 53 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 , deschis la BCR, Agenţia Vitan, reprezentată prin 

 - Preşedinte C.A, in calitate de CUMPĂRĂTOR , pe de alta parte, denumiteln continuare 
in mod individual "Partea" şi in mod colectiv "Părţile", s-a convenit incheierea prezentului Contract 
de Vânzare Cumpărare denumit în cele ce urmează "Contract", având următoarele clauze: 

CAP. I - OBIECTUL CONTRACTULUI 
Art.1.1. Pe baza avantajului reciproc, Vânzătorul se obligă să livreze Cumpărătorului, iar 

Cumpărătorul se obligă să preia şi să achite Vanzătorului autoturismul prevăzut in Anexa nr 1 — parte 

integranta din acest contract. 

CAP. II DURATA CONTRACTULUI 
Art. 2.1. Prezentul contract intră in vigoare de la data semnării lui de către ambele părţi contractante 

şi îşi va produce efectele pană la data când părţile işi vor fi indeplinit în totalitate obligaţiile pe care 

acestea şi le-au asumat în temeiul acestui contract. 

CAP. III VALOAREA CONTRACTULUI 
Art. 3.1 Valoarea totală a produsului este de 10.450 Euro fără TVA. 

CAP.IV. PRETUL. PLATA ŞI MODALITĂTILE DE PLATĂ 

Art 4.1 Preţul autoturismului ce face obiectul prezentului Contract este prevăzut in Anexa nr 1 şi 

este exprimat in Euro fără TVA. 

Art.4.2. Plata se va face prin transfer bancar la 30 zile in contul furnizorului. 

Art.4.3 Preţurile prevăzute in moneda Euro vor fi plătite la cursul Leu/Euro comunicat de B.N.R. 

din ziva emiterii facturii. 
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Art.4.4 Preţul cu TVA al produsului livra- t, obiect al prezentului Contract, va fi achitat de către 
Cumpărător, prin virament bancar In contul Vânzătorului. Toate comisioanele bancare generate de 
efectuarea plăţii vor fi achitate de Cumpărător. Plata se face In ordinea scadenţei convenite. 

CAP.V TERMEN ŞI CONDITII DE LIVRARE ŞI RECEPTIE 
Art.5.1 TERMEN DE LIVRARE: Termenul de livrare pentru produsul ce face obiectul prezentului 
contract este de maxim 30 zile de la confirmarea ferma a comenzii. Livrarea se va face la sediul 
Beneficiarului. 
Art.5.2. Cumpărătorul are obligaţia de a recepţiona si prelua produsul la data de livrare comunicată. 
Art.5.3. Recepţia produsului se va face, la data şi locul livrării, de către reprezentanţii sau 
imputerniciţii ambelor părţi - aceştia din urmă având obligaţia de a prezenta imputerniciri semnate 
şi stampilate. Recepţia şi livrarea se consideră Incheiate la data semnării, fără obiecţiuni de către 
reprezentanţii/imputerniciţii ambelor părţi a procesului verbal de recepţie a produsului după 
efectuarea probelor funcţionale adecvate care să ateste că produsul este in stare bună de funcţionare. 
Eventualele lipsuri/defecţiuni/neconformităţi ale produsului constatate la recepţie vor fi remediate In 
cel mai scurt timp de către Vânzător, pe cheltuiala sa. 

CAP. VI RISCUL ASUPRA MĂRFII. TRANSFERUL PROPRIETĂŢII 

Art.6.1. La momentul livrării produsului ce face obiectul prezentului contract, riscurile asupra 
acestuia se transferă de la Vânzător la Cumpărător. Dreptul de proprietate asupra produsului se va 
transmite Cumpărătorului odata cu livrarea produsului. 
Art. 6.2 in situaţia intârzierii la plată cu mai mult de 90 de zile Cumpărătorul declară, cu ocazia 
semnării prezentului contract, că este de acord ca bunurile primite să fie returnate imediat 
Vânzătorului fără a mai fi necesară intervenţia unei instanţe judecătoreşti. Contractul de vânzare-
cumpărare constituie titlu executoriu şi poate fi adus la Indeplinire fără punere In Intârziere sau cerere 
de chemare in judecată. 

Cap. VII. OBLIGATIILE PĂRŢILOR 

Art.7.1. Vănzătorul se obligă: 

— Să livreze Cumpărătorului produsul la termenul şi în condiţiile de livrare stipulate in prezentul 

contract. 

— să pregătească in mod corespunzător şi să expedieze la timp documentele necesare pentru 

efectuarea livrării; 

— să informeze Cumpărătorul cu privire la data estimată a 

— Să efectueze recepţia produsului impreuna cu reprezentanţii / Imputerniciţii Cumpărătorului; 

— Să furnizeze manualul de Intreţinere a Bunului şi alte documente similare şi/sau aferente; 

Art.7.2. Cumpărătorul se obligă: 

— Să furnizeze Vânzătorului informaţiile necesare pentru ca acesta să-şi poată duce la indeplinire 

obligaţiile asumate. 

— Să achite Vânzătorului valoarea totală cu TVA a prezentului contract, la termenele şi In condiţiile 

stipulate in prezentul contract. 

— Sa exploateze autoturismul conform condiţiilor de exploatare descrise in Manualul de Utilizare 
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Cap.VIII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 
Art.7.1. Pentru neexecutarea ori executarea necorespunzătoare, în totalitate sau in parte a 
contractului, partea in culpă datorează părţii vătămate penalizări ce vor fi de 0,1% pentru fiecare zi 
calendaristică de intârziere. 

Cap. IX FORŢA MAJOFtĂ 
Art.9.1 Orice imprejurare independentă de voinţa părţilor contractante, intervenită după data 
semnării contractului şi care 1mpiedică executarea acestuia este considerată ca forţă majoră, aşa cum 
este ea definită de lege, şi exonerează de răspundere partea care o invocă. 
Art 9.2 Forţa majoră va fi luată in considerare numai dacă aceasta a existat, a fost dovedită şi 
notificată de partea ce o invocă celeilalte părţi in 15 zile de la producerea acesteia. Dacă in termen 
de 30 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu 1ncetează, fiecare Parte va avea dreptul 
să notifice celeilalte Părţi incetarea de plin drept a acestui Contract. Prevederile acestui punct nu sunt 
aplicabile 1n cazul in care un eveniment de genul celor descris mai sus, fără a crea o imposibilitate 
de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia dintre Părţi. 

CAP. X MODIFICAREA, REZILIEREA, ANULAREA SAU iNCETAREA 
CONTRACTULUI. 
Art.10.1 Modificarea şi anularea prezentului contract este permisă numai cu acordul scris al părţilor 
contractante. 
Art.10.2 Rezilierea totală sau parţială a clauzelor contractuale nu are nici un efect asupra obligaţiilor 

deja scadente între părţi. Prevederile acestui capitol nu Inlătură răspunderea părţii care 1n mod 
culpabil a cauzat incetarea contractului. 
Art 10.3 incălcarea de către una din părţi a obligaţiilor sale, după ce a fost notificată, in scris, de 
cealaltă parte de nerespectarea obligaţiilor contractuale, poate duce la rezilierea contractului. 
Rezilierea va opera de plin drept la expirarea unui termen de 10 zile de la transmiterea notificării 

scrise de către partea lezată, daca partea 1n culpa nu-şi Indeplineşte obligaţiile asumate In acest 
termen sau nu furnizează părţii lezate un grafic de indeplinire a obligaţiilor sale, cu care aceasta să 

fie de acord. 

CAP. XI LITIGII. LEGEA APLICABILĂ. 

Art.11.1 Toate disputele sau litigiile ivite între Părţi in legătura cu interpretarea, executarea, 

modificarea sau incetarea prezentului Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. in 

caz contrar, toate litigiile vor fi supuse spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente de la sediul 

Vânzătorului. 

Art.11.2 Prezentul Contract (incheierea, executarea, modificarea, interpretarea, incetarea etc.) este 

guvemat de legea romana 1n vigoare. 
Art.11.3 in toate imprejurările singurul document care va fi invocat este prezentul contract. 

CAP XII NOTIFICĂRI 

Art.12.1.0rice notificare sau comunicare între Părţi privind executarea Contractului va fi făcută in 

scris in termen de cel mult 3 zile prin fax, e-mail, curier sau scrisoare recomandată cu confirmare de 

primire sau predată direct destinatarului. 
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Art.12.2. Notificârile vor fi trimise la adresele menţionateln preambulul Contractului. Schimbarea 
adresei de către o Parte nu va putea fi opusă celeilalte Părţi, dacă nu a fost adusă la cunoştinţă in 
timp util, conform dispoziţiilor art. 12.1 de mai sus. 
Art.12.3 În cazul in care comunicarea, notificarea sau avizarea se face pe cale poştală, ea va fi 
transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (AR) şi se consideră primită de 
destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare. 
Art.12.4 Dacă comunicarea, notificarea sau avizarea se trimite prin fax se va considera primităin 

prima zi lucrătoare după cea in care a fost trimisă cu confirmare de trimitere la numerele de fax 
menţionate in preambul. 
Art.12.5 Partea care Işi modifică adresa şi/sau numărul de fax şi/sau adresa de e-mail indicate pentru 
comunicări, notificări sau avizări precum şi persoanele de contact/reprezentanţii desemnaţi pentru 
derularea prezentului contract, va anunţa imediat cealaltă parte. 

CAP XIII. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SI TRANSPARENŢA 

A. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

1. Părţile trebuie să respecte normele şi obligaţiile impuse de dispoziţiile in vigoare, privind 
protecţia datelor cu caracter personal. 

2. Părţile sunt conştiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se 
aplică oricărui operator de date sau imputernicit situatin Uniunea Europeană şi oricărei 
persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate in Uniunea 
Europeană sau care le furnizează servicii. 

Prin urmare, Părţile confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv dar fără 

a se limita la: 

• capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ştergerea, corectarea sau 
transferul informaţiilor personale; 

• informarea in caz de breşă de date a tuturor destinatarilor relevanţi, 1ntr-un interval maxim 
de 72 ore şi, 1n cazul Prestatorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul In care o astfel de 
Incălcare a securităţii datelor a ajuns in atenţia acestuia, 

• Indeplinirea tuturor Indatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu 
Regulamentul 679/2016. 

3. Părţile pot utiliza datele personale ale semnatarilor in limita contractului pe care 11 au 
1ncheiat, acesta fiind baza legală a prelucrării orice prelucrare suplimentară sauln alt scop 
face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, Incheiat intre Părţi. De asemena 
perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată la perioada 
corespondentă realizării obiectului principal al contractului. 

4. Datele cu caracter personal schimbate intre Părţi nu pot deveni accesibile sau comunicate 
unor terţe părţi neautorizate sau puse la dispoziţie spre utilizare intr-un alt mod. Prin urmare, 
Părtile vor lua toate măsurile tehnice şi in special organizatorice necesare, in ceea ce priveşte 

obligaţiile asumate prin această clauză: 

• vorimpiedica persoanele neautorizate să obţină acces la sistemele de prelucrarea datelor 
cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal; 

• vor preveni utilizarea fără autorizaţie a sistemelor de prelucrare a datelor; 
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• se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor 
au acces numai la datele la care au Drept de acces şi că datele cu caracter personal nu pot fi 
citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizaţie In cursul prelucrării sau utilizării şi 
după stocare; 

• se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau 
eliminate fără autorizaţie in timpul transmiterii electronice sau transportului şi că este posibil 
să verifice şi să stabilească către care organisme se doreşte să se efectueze transferul datelor 
cu caracter personal prin mij loace de transmitere a datelor; 

• se vor asigura că pot verifica şi stabili dacă şi de către cine au fost introduse, modificate 
sau eliminate datele cu caracter personal In/din sistemele de prelucrare a datelor; 

• se vor asigura că, In cazul unei acţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele 
sunt prelucrate strict in conformitate cu prezentul contractul incheiat intre Părţi; 

• se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere 
accidentală se vor asigura că datele colectate In scopuri diferite pot fi prelucrate separat. 

B. TRANSPARENTA 

Vânzătorul autorizează cumpărătorul privind dreptul acestuia de a face publice clauzele 
prezentului contract prin publicarea acestora pe site-ul propriu si implicit de a prelucra 
datele cu caracter personal in raport cu obligaţiile contractuale si ale Regulamentului UE 
679 / 2016. 

CAP XIV DISPOZITII FINALE 
Art.14.1. Orice amendamente sau modificări aduse prezentului Contract sunt valabile doar dacă sunt 
făcute cu acordul ambelor părţi, exprimat in scris, prin act adiţional ce devine parte integrantă din 
acest Contract. Această clauză rămâne valabilă şi pentru cel care renunţă la această condiţie de formă. 

Art.14.2. in cazul In care una sau mai multe prevederi ale prezentului Contract vor fi lovite de 
nulitate restul prevederilor rămân valabile. Prevederile nule se consideră Inlocuite cu clauzele 
valabile cele mai apropiate scopului comercial avut In vedere de Părţi, ţinându-se cont de scopul şi 

spiritul Contractului. 
Art.14.3. Nici o intârziere sau omisiune din partea Părţilor in exerciţiul oricărui drept, facultate sau 
privilegiu decurgând din prezentul Contract sau care i se cuvine de drept in orice alt mod nu va afecta 
aceste drepturi, facultăţi sau privilegii şi nici nu va fi considerată ca o renuntare la un astfel de drept, 
facultate sau privilegiu. Nici o exercitare singulară sau partială a unui astfel de drept, facultate sau 
privilegiu nu va exclude pe mai departe exerciţiul acestora sau al altor drepturi, facultăţi sau 
privilegii. 
Art.14.4. Acest Contract inclusiv anexele sale constituie Intreaga Inţelegere dintre Părţi cu privire la 
obiectul acestuia şi de aceea orice acord, Inţelegere anterioară, orală sau scrisă sau modificări ale 
acestora, intervenite intre Părţi, dacă există, sunt declarate neaplicabile şi nu vor deveni efective 
decât în momentul in care vor fi anexate in forma scrisă intr-un act adiţional la prezentul Contract. 
Art.14.5. Cesiunea contractului către terţe persoane se face numai cu acordul scris al celeilalte părţi. 

Acordul este considerat valabil comunicat In termen de 1 zi de la data la care a fost solicitat. 
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Art.14.6 Prelungirea prin acceptare tacită a prezentului contract nu este permisă. in cazul in care in 
timpul derulării contractului apar acte normative care prin efectul lor duc la modificarea clauzelor 
aşa cum au fost ele stabilite in prezentul contract vânzătorul poate cere modificarea. 
Art.14.7 Părţile prezentului contract se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi 

documentelor pe care le vor deţine ca urmare a executării clauzelor prezentului contract. 
Art.14.8 La semnarea contractului administratorul Cumpărătorului declară pe propria răspundere că 

societatea nu este in insolvenţa, faliment sau o altă formă aferentă Legii 85/2014. 

incheiat astăzi, 08.09.2020 in două exemplare cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte. 

Vânzător, Cumpărător, 

EUROBODY HYDRAULICS S.R.L. SD3 Salubritate şi Deszăpezire S3 S.R.L. 
Director Preşedinte C.A. 
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ANEXA NR. 1 
LA CONTRACTUL DE VANZARE CUMPARE Nr. 134/08.09.2020 

1. PARTI CONTRACTANTE 

SC EUROBODY HYDRAULICS SRL, Sediu social: Str. Chiciurei, nr.47, sector 3, cod postal 
031872, Bucuresti,Punct de lucru: Sat Dragomiresti-Deal, Comuna Dragomiresti-Vale, Aleea Maria-
Laura, nr.2-8, Hala E, Al Business Park, Judet Ilfov, ROMANIA, Cod fiscal RO 34049173, Nr. 
Reg. Com.: J40/1157/2015, IBAN: R050INGB0000999904813248, Banca: ING ROMANIA, 
reprezentată prin Ovidiu Vlad, funcţia Director , in calitate de VANZATOR, pe de alta parte, 
Si 

SD3 SALUBRITATE şI DESZĂPEZIRE 53 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 ROI 1RNCB0831 15707221001, deschis la BCR, Agenţia Vitan, reprezentată prin Niţu 

Mihai - Preşedinte C.A. în calitate de CUMPĂRĂTOR, 

Denumire produs Cantitate 
Pret fara TVA 
Euro/ bucata 

Termen de livrare 

Autoturism marca Dacia, tip Duster 1 10.450 30 de zile 

Total 
TVA 
TOTAL GENERAL 

10.450 Euro fără TVA 

1.985,50 Euro 
12.435,50 Euro 

Art.1 Plata pentru acest autoturism se va face conform contractului. 

ANEXA 1 a fost intocmita in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte. 

Vânzător, 

EUROBODY HYDRAULICS S.R.L. 
Director 

Cumpăator, 

SD3 SALUBRITATE ŞI DESZĂPEZIRE S3 
S.R.L., 

Preşedinte C.A. 
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