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CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE
Nr.
I. PARTILE CONTRACTANTE
Intre STIL MANIA CONSULTING S.R.L. cu sediul in Homorod nr. 211, judetul Hunedoara,
inmatriculat in Registrul Comertul sub nr. J20/396/2016, CUI 35879949, avand contul RO35 BTRL
RONC RT03 4318 9101 deschis la Banca Transilvania, reprezentat prin Florin RADA in calitate de
vanzator, s-a incheiat prezentul contract.
si

............. SRL sediul in .............................................., judetul ........, inmatriculata la Registrul
comertului sub nr.................., CUI ........................., cu avand contul ...................................deschis la
........................, reprezentat de ........................, administrator in calitate de cumparator,
si
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1 Obiectul contractului il constituie::
 Vanzarea- cumpararea de stalpi de salcam, decojiti si ascutiti cu urmatoarele specificatii:
- stalp ...... m lungime, ø ....... - ..... buc

III. DURATA CONTRACTULUI
Art. 2 Prezentul contract se incheie pe o durata de 30 de zile. Partile pot conveni ulterior prelungirea
contractului prin incheierea, in scris, a unui act aditional, semnat de ambele parti.
IV. PRETUL SERVICIILOR SI MODALITATI DE PLATA
Art. 3 Pretul stabilit pentru stalpi este urmatorul:
- stalp ..... lungime ø .....cm - .......lei/buc

Art. 3.1 In schimbul serviciilor prestate, Beneficiarul datoreaza cu titlu de plata, suma de ......... Lei
astfel:
- 30 % avans la semnarea contractului
- 70 % la livrarea stalpilor

Art. 4 In caz de neplata se vor percepe penalitatii, conform art. 8 din prezentul contract.

V. OBLIGATIILE PARTILOR
Art. 5 Obligatiile Vanzatorului:
- Sa pregateasca stalpi in termen
- Stalpii sa fie conform celor specificate in art. 1
Art. 6 Obligatiile Cumparatorului:
- Sa plateasca pentru serviciile mentionate la termenele stabilite

VI. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
Art. 7 In cazul in care vanzatorul nu respecta termenul stabilit prin prezentul contract, cumparatorul
poate rezilia contractul unilateral, si poate cere obligarea vanzatorului la restituirea sumelor deja
platite si daune.
VII. CLAUZA PENALA
Art. 8 Pentru platile neefectuate si/sau efectuate necorespunzator sau cu intarziere, cumparatorul
datoreaza penalitati de 0,05% pe zi, calculate la valoarea platii neefectuate precum si daune.
Cuantumul total al penalitatilor poate depasi suma datorata, conform Legii 469/2002, cu modificarile
ulterioare.
VIII. DISPOZITII FINALE
Art. 9 Prezentul contract constituie singurul instrument juridic probant pentru solutionarea
eventualelor litigii intre parti pe cale amiabila ori, in caz de neintelegere, prin actiune in justitie in
daune interese adresata instantei competente.
Art. 10 Contractul a fost incheiat in 2 exemplare , semnate de reprezentantii legali ai celor doua
parti contractuale – dintre care unul ramane la cumparator si unul la vanzator. Modificarea sau
adaptarea prezentului contract se poate face numai cu acordul părţilor, prin încheierea de acte
adiţionale încheiate în forma scrisa.
Prezentul contract s-a incheiat pe data de ……………………………….

CUMPARATOR
.................................

VANZATOR
STIL MANIA CONSULTING SRL

