
CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE 
Nr.ez.l.k /14.09.2020 

PĂRŢILE CONTRACTANTE: 

5D3 SALUBRITATE SI 
DESZAPEZIrff §. 3 

INTRARL NR 
f JRj 

ZIUA LUN ANU 

S.C. AEV?B S.A. 

ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCURESTI (A.D.P.B.) S.A., cu sediul 
social in Bucuresti, str. Calea Vitan, nr. 154- 158, sectorul 3, telefon 021/346 75 29, e-mail: 
officegadpbsa.ro, adpbsagyahoo.com, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului 
Bucuresti sub nr. J40/9601/1997, cod fiscal nr. RO 10020943, avand contul bancar nr. 

, deschis la BCR Sectorul 3, reprezentata de catre 

, cu functia de Director General, in calitate de VĂNZĂTOR, pe de o parte, 

şi 

SD 3 SALUBRITATE ŞI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L., cu sediul în Bucureşti, sectorul 3, Calea 
Vitan, nr. 154-158, email: salubritate.53gyahoo.com, inregistrată la Registrul Comertului cu nr: 
J40/9896/2017, cod fiscal RO 37804020, cont bancar deschis la 
BCR Sucursala/Agentia Vitan, reprezentată prin , in calitate Presedinte C.A., in 
calitate de CUMPĂRĂTOR, 

pe de alta parte, denumite in continuare in mod individual "Partea" şi in mod colectiv "Părtile", 

s-a convenit incheierea prezentului Contract de Vânzare Cumpărare denumit în cele ce urmează 

"Contract", având urmatoarele 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 Vânzătorului: 

• Recipiente colectare selectiva. 

CAP. II DURATA CONTRACTULUI 

Art. 2.1. Prezentul contract intra in vigoare dupa transmiterea acestuia catre Primaria Sectorului 

3 Bucuresti si dupa aprobarea in Consiliului de Administratie al ADPB S.A. si al SD3 

SALUBRITATE ŞI DESZAPEZIRE S3 S.R.L., daca se impune, şi î i va produce efectele până 

la data când părţile îi vor fi indeplinit in totalitate obligaţiile pe care acestea şi le-au asumat in 

temeiul acestui contract. 

CAP. III VALOAREA CONTRACTULUI 
Art. 3.1 Valoarea totală a produselor este de 2.064.750 RON, fără TVA. 



Denumire produs Cantitate 
(buc) 

Valoare 
lei, fara 

TVA 

Valoare 
totala lei, 
fara TVA 

Pubelă plastic 120L 
(polietilenă HDPE) albastru 300 101 30.300 

Pubelă plastic 240L 
(polietilenă HDPE) negru 10000 144 1.440.000 

Pubelă plastic 240L 
(polietilenă HDPE) galben 1000 155 155.000 

Container plastic 1100L 
(polietilenă HDPE) negru 400 971 388.400 

Container plastic 1100L 
(polietilenă HDPE) galben 50 1.021 51.050 

Total fara TVA 2.064.750,00 
Total TVA inclus 2.457.052,50 

CAP.IV. PLATA ŞI MODALITĂTILE DE PLATĂ 

Art.4.1. Plata se va face după cum urmează: Avans 0% si 100% in 30 de zile de la livrare, in 
baza facturii fiscale emise de catre Vanzator. 
Art.4.2 Preţul cu TVA al produselor livrate, obiect al prezentului Contract, va fi achitat de către 

Cumpărător, prin virament bancar în contul Vânzătorului şi/sau prin alte mijloace de plat'ă 
agreate de părţi. Toate comisioanele bancare generate de efectuarea plăţii vor fi achitate de 
Cumpărător. Plata se face in ordinea scadenţei convenite. 
Art.4.3 Nerespectarea de către Cumpărător a termenelor şi condiţiilor de plată, reprezintă o 
incalcare a prevederilor contractului, Vânzătorul putând să ia, pe cale de consecinţă, una sau mai 
multe măsuri, astfel: 

a) să sisteze livrările, fără a i se putea pretinde nici un fel de prejudiciu cauzat de nelivrarea 
mărfii; 

b) sa declare contractul reziliat printr-o notificare scrisă cu efect imediat fără altă formalitate 

judiciară şi extrajudiciară. 

CAP.V TERMEN ŞI CONDITII DE LIVRARE şI RECEPTIE 
Art.5.1 TERMEN DE LIVRARE: Termenul de livrare pentru toate produsele ce fac obiectul 
prezentului contract este de 10 zile de la data comenzii, conform clauzelor prezentului contract. 

Art.5.2 Termenele de livrare convenite de Părţi sunt asumate de Vânzător numai sub rezerva 
expresă ca Cumpărătorul să işi indeplinească eventualele obligaţii stabilite in sarcina sa. Orice 
infărziere inregistrată de Cumpărător conduce la decalarea corespunzătoare a termenului de 
livrare a Echipamentelor ce fac obiectul prezentului Contract, Vânzătorul fiind intr-o astfel de 

situaţie exonerat de răspundere pentru decalarea termenului. Termenul de livrare va fi renegociat, 

ţinând cont de graficul de producţie. 

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 l'ncheiate la data semnării, fără obiecţiuni 

de către reprezentanţii/imputerniciţii ambelor părţi a procesului verbal de recepţie a produsului 



după efectuarea probeloţ- funcţionale aciecvate care să ateste că produsul este "in stare bună de 
funcţionare. Eventualeie Iipsuri/defecţiun/necor r ităţi ae produsului constatate la recepţie 
vor fi remediate în cel mai scurt timp de către Vănzătoţ. pe cheţtuiala SE.1. 

CAP. VI RISCUL ASUPRA NIĂRFII. TRA.NSFERUL PROPRIETĂTI/ 
Art.6.1. La momentul livrării produselor ce fac obiectul prezentului contract, riscurile asupra 
acestora se transferă de la Vănzător la Curnpărător. Dreptui de proprietatea asupra produselor se 
va transmite Cumpărătorului a data semnarii procesului v-erbal de predare primire al acestora. 

Cap. VII. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

Art.7.1. Vânzătorui se obligă: 

Să livreze Cumpărătorului produsul la termenul şi "fn condiţiiie de livrare stipulate in 
prezentui contract. 

Să efectueze recepţia produsului impreuna cu reprezentanţii / imputerniciţii 

Cumpărătorului; 

Art.7.2. Cumpărătorui se obliga: 

Să furnizeze Vănzătorului informaţiile necesare pentru ca acesta să-şi poată duce la 
indeplinire obligaţiile asurnate 

— Să achite Vănzătorului valoarea totală cu TVA a prezentului contract, la termenele şi în 
condiţiile stipulate in prezentul contract 

Cap.VIII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA 

Art.8.1. Pentru neexecutarea ori executarea necorespunzătoare, in totalitate sau in parte a 

contractului. partea "in cuipă datorează părţii vătămate penaliză.ri ce vor fî calculate conform 

clauzelor prezentutui contract 

Cap. IX GARANTIA PRODUSULUI. 

Art. 9.1 Perioada de garanţie a fiecărui produs este de 12 luni. incepand cu data receptiei 

produsului. 

Art. 9.2 Garanţia se aplica "in conformitate cu Legea 449/2003 republicată. pentru toate defectele 

de fabricaţie ale componentelor echiparnentului livrat, cu exceptia acelor componente sau situaţii 

prevazute exp!icit în fiecare certificat de garanţie specific care însoţeşte produsul. 

Art.9.3 Produsele livrate vor fi insotite de certificatul de calitate si certificatul de garantie emise 

de catre producator. 
Art.9.4 Cumpărătorul are obligaţia să manipuleze, să transporte. să dezambaleze. să depoziteze, 

să conserve, să pună în funcţ:iune i să uti lizeze produseleln conformitate cu prescripţiile date de 

producător 

Art.9.5. Vănzătorul nu răspunde pentru defecţiunile apărute ca urmare a nerespectării acestor 

prescripţii de către Cumpărător 

Art.9.6 Pentru a beneficia de dreptuffle privind garanţia oferită, Cumpărătorul va trebui să 

informeze Vănzătorul în scris şi fără Intărziere cu privire la orice defecte care au aparut şi să 

asi2ure acestuia toate condiţiţie necesare inspectiei şi reparaţiilor sau "inlocuirilor necesare, dacă 

este cazul conform specificului produselor 



Art.9.7 Vănzătorul nu va fi răspunzăto.r pentru l'enararea sau in!ocuirea produselor care prezintă 
defecte datorate instalării lor necorespunzăware.. Intrebuinţării greşite, căderii sau impactului, 
dezastrelor cum ar fi incendiul, inundaţia, etc., depozitării improprii, incercărilor de reparare ale 
Cumpărătorului sau ale unui terţ ori fără aprobarea prealabiI scrisă a Vănzătorului. sau 
deteriorare cauzată de un alt produs. Garantia Vănzătorului nu va acoperi uzura produselor sau 
consumabilele, dacă este cazul. 

Cap. X FORŢA MAJORĂ 

Art.10.1 Orice imprejurare independentă de voinţa părţilor contracta.nte, intervenită după data 
semnarii contractului şi care Impledică executarea acestuia este considerată ca forţă majoră, aşa 

cum este ea definită de lege, şi exonerează de răspundere partea care o invocă. 
Art.10.2 Forţa majoră va fi luată In consicierare numai dacă aceasta a existat, a fost dovedită şi 

notificată de partea ce o invocă celeila!te părţi In 15 zile de la producerea acesteia. Dacă In 
termen de 30 zile de la data prod.ucerii !ui. respectivul eveniment nu incetează, fiecare Parte va 
avea dreptul să notifice celeilalte Părţi incetarea de plin drept a acestui Contract. Prevederile 
acestui punct nu sunt aplicabile In cazul în care un eveniment de genul ce!or descris mai sus, fără 

a crea o imposibilitate de executare, face extretn de costisitoare executarea obligaţiilor uneia 

dintre Părţi. 

CAP. XI MODIFICAREA, REZILIEREA, ANULAREA SAU iNCETAREA 

CONTRACTULUI 
Art.11.1 Modificarea şi anularea prezentului contract este permisă numai cu acordul scris al 

părţilor contractante. 

Art.11.2 Rezilierea totală sau parţială a clauzelor contractuale nu are nici un efect asupra 

oblig,aţiilor deja scadente intre părţi. Prevederile acestui capitol nu Inlătură răspunderea părţii 

care în mod culpabil a cauzat incetarea contractului. 

CAP. XII LITIGII. LEGEA APLICABILĂ 

Art.12.1 Toate disputele sau litigiile ivite Intre Părţi în 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. 

Art.12.2 Prezentul Contract (Incheierea, executarea, modificarea, interpretarea. Incetarea etc.) 

este guvernat de legea romana in vigoare. 

Art.12.3 in toate Imprejurările singurul document care va fi invocat este prezentul contract. 

CAP XIII NOTIFICĂRI 

Art.13.1.0rice notificare sau comunicare Intre 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. 

Art.13.2. Notificările vor fi trimise la adresele rnenţionate in 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 dispozţiilor art. 12.1 de mai sus. 



Art.13.3 in cazul în 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.13.4 Dacă comunicarea, notificarea sau avizarea se trimite prin fax se va considera primită 

1n prima zi lucrătoare după cea in care a fost trimisă cu confimare de trimitere la numerele de fax 
menţionate in preambul. 
Art.13.5 Partea care îşi modifică adresa şi/sau nurnarul 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 IV DISPOZIŢII FINALE 
Art.14.1. Orice amendamente sau modificări aduse prezentului Contract sunt valabile doar dacă 

sunt făcute cu acordul ambelor părţi, exprimat în scris, prin act adiţional ce devine parte 
integrantă din acest Contract. Această clauză rămâne vaiabilă şi pentru cel care renuntă la această 

condiţie de formă. 

Art.14.2. in cazul in care una sau mai multe prevederi ale prezentului Contract vor fi tovite de 

nulitate restul prevederilor rămân valabile. Prevederile nuie se consideră Inlocuite cu clauzele 

valabile cele mai apropiate scopului comercial avut 1n 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 prezentui Contract sau care i se cuvine de drept în orice alt mod nu 

va afecta aceste drepturi, facultăţi sau privilegii si 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 in momentul în care vor fî anexate 1n forma scrisă Intr-un act adiţional la 

prezentul Contract. 
Art.14.5. Cesiunea contractului către terte persoane se face numai cu acordul scris al celeilafte 

părti. 

Art.14.6 Prelungirea prin acceptare tacită a prezentului contract nu este permisă. În cazul în care 

in timpul derulării contractului apar acte normative care prin efectul lor duc la modificarea 

clauzelor asa cum au fost ele stabilite in prezentul contract vânzătorul poate cere modificarea. 

Art.14.8 La semnarea contractului administratorul Cumpărătorului declară pe propria răspundere 

că societatea nu este 1n insolventa, faliment sau o altă formă aferentă Legii 85/2014, 

Art. 14.9 Transparenta si date cu caracter personal: 

Vanzatorul autorizeaza Cumparatorul si invers privind dreptul fiecaruia 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 CIY obligatiile contractuale si ale Regulamentului U.E. 

679/2016. 



I. Părţile cunosc si respecta normele şi obligaţiile impuse de dispoziţiile In vigoare, privind 
protectia datelor cu caracter personal. 
2. Fiecare dintre parti prelucreaza datele cu caracter personal ale reprezentantilor celeilalte 
parti, in temeiul art. 6 din Regulamentui (EU) 2016/679. cu scopul bunei derulari a prezentului 
contract, indeplinirii obligatiilor legale si interesului 
3. Datele cu caracter personal comunicate de parti si prelucrate conform prezentului sunt 
exclusiv cele necesare pentru buna desfasurare a contractului. respectiv date de identificare. date 
de contact. alte date necesare compatibile cu scopul declarat. Orice prelucrare suplimentară. sau 
in alt scop, va face obiectul unui acord separat de preiucrare a datelor. Incheiat intre Părti. 

Perioada de stocare a datelor prelucrate este corespunzatoare perioadei de derulare a contractului, 

cu exceptia documentelor care au o alta perioada de pastrare precizata in norme stabilite conform 
legislatiei aplicabile. 

4. Părţile confirmă respectarea deplină a urrnătoarelor prevederi, inclusiv dar fără a se limita 

la: 

• obligatia de a respecta toate drepturile persoanelor vizate respectiv dreptul la informare, acces. 
rectificare, stergere, restrictionare a prelucrarii, portare, opozitie. de a nu fi supus niciunei decizii 

automate, de a fi notificat cu privire la incalcari ale securitatii datelor, de acces la justitie de a 

depune o plangere la autoritatea competenta si/sau in instanta; 

• obligatia de a notifica autoritatea de suprave2here competenta, in cazul in care are loc o 

incalcare a securitatii datelor cu caracter personal susceptibilă să Qenereze un risc ridicat pentru 

drepturile şi libertăţile persoanelor, in termen de maxim 72 de ore de la momentul in care o astfel 

de incălcare a securităţii datelor a ajuns in atentia sa. precum si persoanele vizate si celalta parte 

contractuala, fara intarzieri nejustificate. 

5. Datele personale inregistrate pot fi comunicate, la cerere, urmatorilor destinatari: partea 

care le-a furnizat, persoana vizata, institutiile statului, organe si organisme prevazute expres de 

lege. 

6. 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, deliberat sau 

accidental. Prin urmare, Părtile vor lua toate măsurile tehnice şi org.anizatorice adecvate si 

proportionale in raport cu operatiunire de prelucrare. In ceea ce priveşte obiigaţiile asumate prin 

această clauză: 

• vor Impiedica persoanele neautorizate să obţină acces la date cu caracter personal si la 

sistemele de prelucrarea datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal: 
• vor preveni utilizarea fără autorizaţie a datelor cu caracter personal si a sistemelor de 

prelucrare a datelor; 

• 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 corespunzator şi că datele cu caracter personal nu 

pot fi citite. copiate. modificate sau elirninate 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; 

• 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 actiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt 
prelucrate strict în conformitate cu nrezentul contract incheiat ?ntre Părti; 

• se vor asigura că dateie cu caracte: persona; si pr jate de distrugere sau pierdere 
accidentală. 

7. 1n scopul indeplinirii obligatilor pri vi nd prelucrarea datelor Clj caracter personal partiie 
pun la dispozitie datele de contact a.le responsabiliior cu protectia datelor cu caracter 
personal/persoanelor desemnate, astfel: 

- din partea ADPB SA: SACALIUC Loredana, dpo(4dpbsa.ro 

- din partea SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L.: Marius Popa 

incheiat astăzi, 14.09.2020, hl dou.ă exempiare cu valoare de original, cate unul pentru 

tiecare parte. 

VANZATOR 
ADPB S.A. 
Directo 

S • ontabii 

Sef Serviciu Adm strativ si Mecanizare 

Resp sabil Aprovizionare 

CUN PARATOR 
SD3 SALUBR1TA î SI-DE.SZ.APEZ1RE S3 S.R.L. 

Pc n AJ


