
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL CLUJ 

COMUNA SÂNPAUL 

Sânpaul nr. 195, judeţul Cluj; telefon +40-264-282810, fax +40-264-282805 

primaria@sanpaulcluj.ro 

 

 

Nr. ___ din ________  

 

 

 

CONTRACT DE FURNIZARE 

 

 

1. Preambul 
În temeiul HG 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din 

fondul forestier proprietate publica, s-a încheiat prezentul contract de furnizare 

 

COMUNA SÂNPAUL, cu sediul în satul Sânpaul nr. 195, Județul Cluj, telefon 0264282810, fax 

0264282805, e-mail: primaria@sanpaulcluj.ro, cod fiscal 4546987, cont RO75 TREZ 2165 006X XX01 

8587, deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, reprezentată de primar OVIDIU COLCERIU, în calitate de 

FURNIZOR, pe de o parte  

și 
S.C. _______________  S.A./S.R.L., cu sediul în Municipiul/Localitatea  ____________ , 

Str. _____________ , nr. ____ , bl. ___  etaj. ___ , ap. ___ , Judeţul, telefon___________, fax , email

 ________________ , înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.  ________________ , cod de 

înregistrare fiscală RO ______ , cont bancar  ____ ______________ deschis la _____________ , 

reprezentata prin___  în funcţia de director/administrator în calitate de ACHIZITOR, pe de altă parte. 

 

2. Obiectul contractului 
2.1 - Obiectul contractului îl constituie vânzarea de masă lemnoasa pe picior, în cantitate de 429,22 mc, 

marcat, aferentă Exploatării masei lemnoase pe picior aferentă culoarului Autostrăzii Transilvania, 

în Comuna Sânpaul, Județul Cluj conform actului de punere în valoare APV nr. 

2100102401860/30.07.2021, eliberat de Ocolul Silvic Cluj. 

 

3. Preţul contractului 
3.1 - Preţul contractului plătibil Furnizorului de către Achizitor, este de _______ lei. 

3.2 - Facturarea masei lemnoase se va face pentru volumul brut de masa lemnoasă, conform ofertei 

câştigătoare, astfel : 

Preţ ...... lei/m
3
 brut x 429,22 m

3
 = .................... lei. 

 

4. Durata contractului 
4.1 - Prezentul contract intra în vigoare la data înregistrării lui la registratura DRDP Constanta și este 

valabil pentru o perioada de 12 (douăsprezece) luni calendaristice, părţile având posibilitatea modificării 

duratei iniţiale a contractului prin Încheierea unui act adiţional. 

 

5. Durata de executare a contractului 
5.1 - Executarea lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract se va efectua în termen de maxim o lună 

de la data înscrisă în ordinul de începere, pentru fiecare tronson predat Achizitorului. 

5.2 - Emiterea ordinului de începere este condiţionată de constituirea garanţiei de bună execuţie, precum 

și de încasarea integrală a contravalorii facturii emise de Furnizor. 

5.3 - Prelungirea termenului de execuţie a contractului se face la solicitarea motivată a Achizitorului, 

transmisă în scris Furnizorului. În cazul în care solicitarea este considerată întemeiată de către Furnizor, 

prelungirea duratei de executare a contractului se poate efectua prin act adiţional semnat de ambele părți. 



6. Modalităţi de plată 
6.1. - (1) Achizitorul va achita contravaloarea masei lemnoase, conform facturii emise de Furnizor, în 

termen de 3 zile de la data încheierii proceselor verbale de predare-primire a masei lemnoase pe picior. 

(2) Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către Furnizor în termen de maxim 3 (trei) zile de la data 

emiterii facturii. În caz de divergențe, dovada comunicării facturilor către Achizitor, o constituie după 

caz, mandatul poștal sau ștampila aplicată de registratura Achizitorului pe document. Dacă data 

respectivă este o zi nelucrătoare, termenul scadent este reprezentat de prima zi lucrătoare următoare 

acesteia. 

6.2 - (1) Începerea efectivă a lucrărilor de taiere se va face numai după încasarea integrală a contravalorii 

facturii și după emiterea de către Primăria Comunei Sânpaul a ordinului de începere a exploatării masei 

lemnoase, ordin ce se va emite numai după prezentarea dovezii de plata a facturii. 

 

7. Documentele contractului 

7.1. - Documentele contractului sunt: 

- caietul de sarcini; 

- oferta financiară; 

- instrumentul de garantare pentru constituirea garanţiei de buna execuţie; 

- convenţia SSM și PSI; 

- alte anexe, daca exista; 

- acte adiţionale, dacă astfel de acte se vor semna de către părți. 

 

8. Obligaţiile Furnizorului 
8.1. - Furnizorul are obligaţia de a preda către Achizitor, respectiv reprezentantul Achizitorului suprafața 

de teren pe baza de proces verbal de predare-primire a masei lemnoase spre exploatare. 

8.2 - Furnizorul va emite ordinul de începere a lucrărilor de taiere în termen de maxim 3 zile de la data 

încasării contravalorii facturii. 

8.3. - Furnizorul are obligaţia de a controla pe teren, respectarea de către Achizitor a regulilor de 

exploatare prevăzute în caietul de sarcini, eventualele abateri se vor consemna intr-un proces verbal 

întocmit de către şeful districtului de pe raza căruia se exploatează masa lemnoasa. 

 

9. Obligaţiile Achizitorului 

9.1. - Achizitorul are obligaţia de a efectua lucrările de taiere prevăzute în contract, cu profesionalismul 

și promptitudinea cuvenite, angajamentul asumat și în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini și cu 

obligaţiile asumate prin prezentul contract. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor 

operaţiunilor și metodelor de prestare utilizate, cat și de calificarea personalului folosit pe toata perioada 

contractului. 

9.2. - Achizitorul are obligaţia de a obţine și de a preda către Furnizor autorizaţia de exploatare de la 

Ocolul Silvic din raza funcţionala de exploatare și de a lua în primire exploatația, pe bază de proces verbal 

de predare-primire. 

9.3. - Achizitorul are obligaţia de a prelua de la Furnizor masa lemnoasa spre exploatare, pe baza 

procesului verbal de predare-primire. După preluarea plantaţiei de către Achizitor, răspunderile 

Furnizorului privind cantitatea și calitatea lemnului încetează. 

9.4. - Achizitorul are obligaţia de a respecta regulile de exploatare prevăzute în caietul de sarcini, care 

face parte integrantă din prezentul contract. 

9.5. - Achizitorul are obligaţia de a executa lucrările de exploatare la lumina zilei. 

9.6. - Întreaga răspundere pentru daunele provocate terţilor riverani revine Achizitorului. 

 

10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabila a obligaţiilor 

10.1. - (1) În cazul în care, din vina exclusivă, Achizitorul nu reuşeşte să-și execute obligaţiile prevăzute 

în prezentul contract și în caietul de sarcini, inclusiv respectarea duratei de executare a contractului, 

prevăzut la art. 5.1., Furnizorul va calcula și factura penalităţi din valoarea masei lemnoase rămasa 

neexploatata, reprezentând dobânda penalizatoare stabilită la nivelul ratei de referinţa a dobânzii de 

politica monetară comunicată de BNR, la care se vor adaugă 8 puncte procentuale, conform Legii 

72/2013 modificată și art. 3, alin. 2, indice 1 din O.G. nr. 13/2011, cu modificările și completările 



ulterioare, calculate pentru fiecare zi de întârziere, pana la îndeplinirea efectiva a obligaţiilor, valoarea 

penalităţilor nefiind limitata de valoarea debitului.  

(2) Furnizorul încasează contravaloarea penalităţilor datorate de către Achizitor, prin emiterea unei 

facturi distincte cu o valoare egală cu valoarea penalităţilor stabilite conform prevederilor contractuale. 

Achizitorul are obligaţia de a plăti această factură, în termen de 30 de zile de la data comunicării facturii, 

în contul indicat de Furnizor. În situaţia în care Achizitorul nu efectuează plata în termenul stabilit 

anterior, Furnizorul va executa garanţia de bună execuţie. În cazul în care aceasta nu este acoperitoare, 

Furnizorul se va adresa instanţelor de judecată competente în vederea recuperării diferenţei. 

10.2. - (1) - În cazul în care se constată încălcări ale modului de exploatare a masei lemnoase pe picior de 

către Achizitor, Furnizorul are dreptul de aplica următoarele sancţiuni: 

a) pentru arborii nemarcați tăiați, Furnizorul calculează Achizitorului prejudicii conform Legii nr. 

84/2007 pentru aprobarea OUG nr. 85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor 

produse vegetaţiei forestiere din păduri și dinafară acestora ; 

b) daca prin exploatarea masei lemnoase ce face obiectul prezentului contract, s-a produs ruperea sau 

dezrădăcinarea unor exemplare nemarcate, Furnizorul calculează Achizitorului prejudicii conform Legii 

nr. 84/2007 pentru aprobarea OUG nr. 85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor 

produse vegetaţiei forestiere din păduri și dinafară acestora ; 

c) pentru arborii marcaţi tăiați, dar care nu fac obiectul prezentului contract, Furnizorul calculează 

Achizitorului prejudicii aplicând de trei ori preţul lemnului pe picior adjudecat; 

 (2) Furnizorul încasează contravaloarea prejudiciilor datorate de către Achizitor, prin emiterea unei 

facturi distincte cu o valoare egală cu valoarea prejudiciilor stabilite conform prevederilor contractuale. 

Achizitorul are obligaţia de a plaţi aceasta factura, în termen de 30 de zile de la data comunicării facturii, 

în contul indicat de Furnizor. În situaţia în care Achizitorul nu efectuează plata în termenul stabilit 

anterior, Furnizorul va executa garanţia de buna execuţie. În cazul în care aceasta nu este acoperitoare, 

Furnizorul se va adresa instanţelor de judecata competente în vederea recuperării diferenţei. 

10.3. - Prezentul contract se reziliază de drept, fără a mai fi necesara punerea în întârziere a 

Achizitorului, fără încuviințarea vreunei instanţe judecătoreşti si/sau arbitrale și fără a mai fi necesară 

îndeplinirea vreunei formalităţi prealabile dacă: 

a) Achizitorul se află în procedura falimentului, potrivit Legii nr. 85/2014, modificată, privind 

procedurile de prevenire a insolventei și de insolventa, cu modificările și completările ulterioare, se emite 

ordinul de execuţie împotriva lui, intra în lichidare în vederea fuzionării sau are ipoteca pe capital; 

b) Achizitorul nu-si îndeplinește obligaţiile contractuale asumate, deşi a fost notificat de Furnizor; 

c) Achizitorul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre 

judecătorească definitivă; 

d) Achizitorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe care 

Furnizorul îl poate justifica; 

e) împotriva Achizitorului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire 

la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminala sau orice altă activitate ilegală în dauna 

intereselor financiare ale UE; 

f) Achizitorul cesionează creanţele sale izvorâte din prezentul contract, fără înştiinţarea Furnizorului în 

acest sens; 

g) are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, 

natura sau controlul Achizitorului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt înregistrate 

într-un act adiţional la contractul de furnizare. 

10.4. - Rezilierea contractului pentru motivele menţionate la art.10.3. se va notifica în scris Achizitorului 

anterior datei la care contractul se reziliază de drept. 

10.5. - Achizitorul va avea, pana la data încetării contractului, aceleaşi obligaţii prevăzute în contract. 

 

11. Garanţii ale contractului 

11.1. Anterior începerii şedinţei de licitaţie, Achizitorul are obligaţia de a face dovada constituirii 

garanţiei de contractare în cuantum de 5% din valoarea, fără TVA, a volumului de masă lemnoasă pe 

care intenţionează să o cumpere. 

11.2. Garanţia de contractare se constituie de către Achizitor în scopul de a garanta Furnizorul că va 

încheia contractul de vânzare pentru volumul de masa lemnoasa pe care o va adjudeca, că va plăti și va 



prelua spre exploatare masa lemnoasă, conform contractului care se va încheia între părți. 

11.3. Cuantumul garanţiei de contractare este de 5% din valoarea de pornire la licitaţie fără TVA și se va 

depune în contul Comunei Sânpaul nr. RO75 TREZ 2165 006X XX01 8587, deschis la Trezoreria 

Cluj-Napoca. 

11.4. Garanţia de contractare se restituie în ziua imediat următoare încasării totale de către Furnizor a 

contravalorii masei lemnoase. 

11.5. La solicitarea scrisă a Achizitorului, garanţia de contractare poate fi transformată în garanţie de 

bună execuţie a contractului, sub condiţia îndeplinirii condiţiilor de restituire a garanţiei de contractare 

prevăzute de art. 25 din H.G. nr. 715/2017. 

11.6. Achizitorul are obligaţia de a constitui garanţia de buna execuţie a contractului, pentru întreaga 

perioadă de derulare a acestuia, în termen de 5 zile de la data semnării contractului. 

11.7. Garanţia de buna execuţie este destinată acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Furnizor în 

executarea prezentului contract, rezultate din neîndeplinirea, îndeplinirea cu întârziere sau îndeplinirea 

necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale din culpa Achizitorului. 

11.8. Cuantumul garanţiei de buna execuţie va fi de 5% din valoarea fără TVA a valorii de adjudecare a 

licitaţiei și se va depune în Comunei Sânpaul nr. RO75 TREZ 2165 006X XX01 8587, deschis la 

Trezoreria Cluj-Napoca. 

11.9. Garanţia de buna execuţie a contractului se restituie Achizitorului în termen de 10 zile de la 

semnarea procesului verbal de recepţie finala a exploatării masei lemnoase pe picior, dacă Furnizorul nu 

a revendicat pretenţii asupra ei. 

 

12. Expedierea și transportul lemnului 
12.1. - Transportul materialului lemnos de la locul de exploatare la Achizitor se va face în mod 

obligatoriu însoțit de foi de transport tip, eliberate de ocolul silvic, completate corect, având 

necondiţionat inventarul masei lemnoase pe dimensiuni, specii, partizi. Materialul lemnos de lucru 

expediat din aliniament va fi însemnat la capete cu dispozitive de marcat dreptunghiulare, conform 

Ordinului MAPPM nr. 1346/2011 cu modificările și completările ulterioare și Ordinului MAAP nr. 

279/2001. 

 

13. Forţa majoră 
13.1. - Forţa majora este constatata de o autoritate competentă. 

13.2. - Foita majora exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toata perioada în care aceasta acţionează. 

13.3. - îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariţia acesteia. 

13.4. - Partea contractantă care invoca forţa majora are obligaţia de a notifica celeilalte părți, în termen de 

5 zile de la producerea acesteia și sa ia orice masuri care ii stau la dispoziţie în vederea limitării 

consecinţelor. 

13.5. - Daca forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioada mai mare de 10 de zile, 

fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără 

ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

 

14. Soluţionarea litigiilor 
14.1. - Furnizorul și Achizitorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative 

directe, orice neînţelegere sau disputa care se poate ivi intre ei în cadrul sau în legătura cu îndeplinirea 

contractului. 

14.2. - Daca, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, Furnizorul și Achizitorul nu reuşesc să 

rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de 

către instanţele judecătoreşti competente din Municipiul Constanţa. 

 

15. Limba care guvernează contractul 

15.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

 



16. Comunicări 

16.1 - (1) Orice comunicare intre părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cat și în momentul primirii. 

16.2 - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a 

primirii comunicării. În cazul comunicărilor dintre părți transmise pe fax, actele vor fi transmise doar la 

numerele de fax menţionate la pct. 1 din prezentul contract și vor fi considerate ca recepţionate pe baza 

înscrisului tipărit de aparatul fax care reprezintă confirmare în scris a primirii comunicării. În cazul în 

care comunicările dintre părți sunt transmise prin e-mail, părţile se obligă sa confirme prin e-mail/adresă 

scrisă, în termen de maxim 24 de ore, primirea e-mailului de la cealaltă parte, iar actele vor fi considerate 

ca recepţionate doar pe baza e-mailului (confirmare în scris a primirii comunicării) prin care cealaltă 

parte confirmă primirea actului transmis scanat. 

 

17. Legea aplicabila contractului 
18.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

Părţile au înţeles să încheie azi, _____________ prezentul contract în 3 (trei) exemplare, două 

pentru furnizor și unul pentru achizitor.  

 
 

 

Furnizor, 

COMUNA SÂNPAUL 

Primar OVIDIU COLCERIU 

Achizitor 

___________________ 

___________________ 
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