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CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE 

Nr. 11 din 12.04.2021 

 

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE: 

 

SMART CITY INVEST S3 S.R.L, cu sediul social situat în str. Jean Alexandru 

Steriadi, nr.17, clădirea administrativă, mansardă, Sector 3, București, înregistrată în 

Registrul Comerțului sub nr. de înregistrare J40/15431/2017 și C.U.I RO 38188050, 

tel. 031 426 09 39, email: office@smart-s3.ro având cont RO21 UGBI 0000 0220 3295 

8LEI, deschis la GARANTI BANK – Sucursala Unirii, reprezentată prin Presedinte 

C.A. Nicolae NEDELIA în calitate de VÂNZĂTOR, pe de o parte, 

 

 Și 

 

S-RECYCLING BV S.R.L, cu sediul social situat în Mun. Brasov, Str. Zizinului, 

nr.121, cladirea de birouri, biroul nr. 1, jud. Brasov, înregistrată în Registrul Comerțului 

sub nr. de înregistrare J8/2696/2019 și C.U.I RO 41544565, email: având cont RO90 

RNCB 0499 1663 1205 0001, deschis la Banca Comerciala Romana, reprezentată prin 

Administrator Adina PASCAL în calitate de CUMPĂRĂTOR, 

 

 pe de alta parte, denumite în continuare în mod individual “Partea” și în mod colectiv 

“Părţile”, s-a convenit încheierea prezentului Contract de Vânzare Cumpărare denumit 

în cele ce urmează “Contract”, având urmatoarele clauze: 

 

CAP. I - OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art.1.1. Obiectul Contractului îl reprezintă vanzarea de -  Deseuri Feroase -  rezultate 

din taierea/dezmembrarea MACARA TAKRAF, tip RDK 300-1, avand numarul de 

identificare 3881, de către Vanzator la cererea Cumparatorului în condițiile și la 

termenele prevăzute în prezentul Contract. 

Art.1.2. Cantitatile de -  Deseuri Feroase -  rezultate in urma taierii utilajului vor fi 

cantarite individual si consemnate prin bonurile de cantar. 

 

CAP. II DURATA CONTRACTULUI 

Art. 2.1. Contractul intră în vigoare la dată semnării acestuia de către părți și este valabil 

până la semnarea proceselor verbal de predare-primire de catre parti, dar nu mai tarziu 

de 5 zile. 
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CAP. III VALOAREA CONTRACTULUI 

Art.3.1. Valoarea totală a contractului va fi determinata de cantitatile sectiunilor 

rezultate -  Deseuri Feroase - in urma taierii utilajului, care vor fi acceptate la plata 

doar in baza bonurilor de cantar. 

Art.3.2. Pretul agreat de catre parti este in suma de 0.85 Lei/kg. Pretul se calculeaza 

doar in baza bonurilor de cantar. 

 

CAP.IV. PLATA ȘI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

Art.4.1. Plata se va face in 1 de zi de la emiterea facturii fiscale de catre Vanzator. 

Art.4.2 Preţul sectiunilor rezultate din taierea utilajului MACARA TAKRAF, tip RDK 

300-1, avand numarul de identificare 3881, obiect al prezentului Contract, va fi achitat 

de către Cumpărător, prin virament bancar în contul Vânzătorului și/sau prin alte 

mijloace de plată agreate de părți. Toate comisioanele bancare generate de efectuarea 

plății vor fi achitate de Cumpărător.  

CAP.V. LIVRAREA ŞI TRANSPORTUL. 

Art.5.1. Deşeurile Feroase se vor ridica din locatia comunicata de catre vanzator. 

Încărcarea deşeurilor cade în sarcina cumparatorului. Mijlocul de transport şi 

manipularea vor fi puse la dispoziţie de către cumpărător. Costurile de transport şi orice 

alte cheltuieli care pot să apară în afara celor de încărcare cad în sarcina cumpărătorului. 

Art.5.2. Cantitatea exactă livrată se va calcula prin diferenţa de greutate a mijlocului 

de transport gol şi încărcat prin cântărire la un cântar autorizat în prezenţa 

reprezentanţilor părţilor. 

Art. 5.3. Cantitatea astfel calculată va fi cea din nota de cântărire şi se va factura ulterior 

în baza notei. Cheltuielile de cântărire cad în sarcina cumpărătorului.  

 

Cap.VI. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA 

Art.6.1. Pentru neexecutarea ori executarea necorespunzătoare, în totalitate sau în parte 

a contractului, partea în culpă datorează părții vătămate penalizări ce vor fi calculate 

conform clauzelor prezentului contract. 

 

Cap. VII FORȚA MAJORĂ 

Art.7.1 Orice împrejurare independentă de voința părților contractante, intervenită 

după data semnarii contractului și care împiedică executarea acestuia este considerată 

ca forță majoră, așa cum este ea definită de lege, și exonerează de răspundere partea 

care o invocă. 
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Art.7.2 Forța majoră va fi luată în considerare numai dacă aceasta a existat, a fost 

dovedită și notificată  de partea ce o invocă celeilalte părți în 15 zile de la producerea 

acesteia.  Dacă în termen de 30 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu 

încetează, fiecare Parte va avea dreptul să notifice celeilalte Părţi încetarea de plin drept 

a acestui Contract. Prevederile acestui punct nu sunt aplicabile în cazul în 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. VII MODIFICAREA, REZILIEREA, ANULAREA SAU ÎNCETAREA 

CONTRACTULUI  

Art.8.1 Modificarea și anularea prezentului contract este permisă numai cu acordul 

scris al părților contractante. 

Art.8.2 Rezilierea totală sau parţială a clauzelor contractuale nu are nici un efect asupra 

obligaţiilor deja scadente între părţi. Prevederile acestui capitol nu înlătură răspunderea 

părții care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului. 

 

CAP. IX  LITIGII. LEGEA APLICABILĂ 

Art.9.1 Cumparatorul şi Vanzatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale 

amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei 

în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului. 

Art.9.2 Prezentul Contract (încheierea, executarea, modificarea, interpretarea, 

încetarea etc.) este guvernat de legea romana în vigoare. 

Art.9.3 În toate împrejurările singurul document care va fi invocat este prezentul 

contract. 

 

CAP X NOTIFICĂRI 

Art.10.1. Orice notificare sau comunicare între Părţi privind executarea Contractului 

va fi făcută în scris în termen de cel mult 3 zile prin fax, e-mail, curier sau scrisoare 

recomandată cu confirmare de primire sau predată direct destinatarului. 

Art.10.2. Notificările vor fi trimise la adresele menţionate în preambulul Contractului.  

Schimbarea adresei  de către o Parte nu va putea fi opusă celeilalte Părţi, dacă nu a fost 

adusă la cunoştinţă în timp util. 

Art.10.3 În cazul în care comunicarea, notificarea sau avizarea se face pe cale poștală, 

ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (AR) și se 

consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această 

confirmare 
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Art.10.4 Dacă comunicarea, notificarea sau avizarea se trimite prin fax se va considera 

primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost trimisă cu confimare de trimitere 

la numerele de fax menționate în preambul. 

Art.10.5 Partea care își modifică adresa și/sau numarul de fax și/sau adresa de e-mail 

indicate pentru comunicări, notificări sau avizări precum și persoanele de 

contact/reprezentanții desemnați pentru derularea prezentului contract, va anunța 

imediat cealaltă parte. 

 

CAP XI DISPOZIŢII FINALE 

Art.11.1. Orice amendamente sau modificări aduse prezentului Contract sunt valabile 

doar dacă sunt făcute cu acordul ambelor părți, exprimat în scris, prin act adițional ce 

devine parte integrantă din acest Contract. Această clauză rămâne valabilă și pentru cel 

care renunţă la această condiţie de formă. 

Art.11.2. În cazul în care una sau mai multe prevederi ale prezentului Contract vor fi 

lovite de nulitate restul prevederilor rămân valabile. Prevederile nule se consideră 

înlocuite cu clauzele valabile cele mai apropiate scopului comercial avut în vedere de 

Părţi, ţinându-se cont de scopul și spiritul Contractului. 

Art.11.3. Nici o întârziere sau omisiune din partea Părţilor în exerciţiul oricărui drept, 

facultate sau privilegiu decurgând din prezentul Contract sau care i se cuvine de drept 

în orice alt mod nu va afecta aceste drepturi, facultăţi sau privilegii și 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.11.4. Acest Contract inclusiv anexele sale constituie întreaga înţelegere dintre Părţi 

cu privire la obiectul acestuia și de aceea orice acord, înţelegere anterioară, orală sau 

scrisă sau modificări ale acestora, intervenite între Părţi, dacă există, sunt declarate 

neaplicabile și nu vor deveni efective decât în momentul în care vor fi anexate în forma 

scrisă într-un act adiţional la prezentul Contract.  

Art.11.5. Cesiunea contractului către terțe persoane se face numai cu acordul scris al  

celeilalte părți.  

Art.11.6 Prelungirea prin acceptare tacită a prezentului contract nu este permisă. În 

cazul în care în timpul derulării contractului apar acte normative care prin efectul lor 

duc la modificarea clauzelor așa cum au fost ele stabilite în prezentul contract 

vânzătorul poate cere modificarea. 

Art. 11.7 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 
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implicit de a prelucra datele cu caracter personal in raport cu obligatiile contractuale si 

ale Regulamentului U.E. 679/2016. 

1. Părțile cunosc si respecta normele și obligațiile impuse de dispozițiile în 

vigoare, privind protecția datelor cu caracter personal. 

2. Fiecare dintre parti prelucreaza datele cu caracter personal ale reprezentantilor 

celeilalte parti, in temeiul art. 6 din Regulamentul (EU) 2016/679, cu scopul bunei 

derulari a prezentului contract, indeplinirii obligatiilor legale si interesului legitim. 

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 în alt scop, va face obiectul unui acord separat de 

prelucrare a datelor, încheiat între Părți. 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. Părțile confirmă respectarea deplină a următoarelor 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 supraveghere competenta, in cazul in care are 

loc o incalcare a securitatii datelor cu caracter personal susceptibilă să genereze un risc 

ridicat pentru drepturile şi libertăţile persoanelor, in termen de maxim 72 de ore de la 

momentul în care o astfel de încălcare a securităţii datelor a ajuns în atenția 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 între Părți nu pot deveni accesibile sau 

comunicate unor terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt 

mod, deliberat sau accidental. Prin urmare, Părtile vor lua toate măsurile tehnice și 

organizatorice adecvate si proportionale in raport cu operatiunile de prelucrare, în ceea 

ce priveşte obligațiile asumate prin această clauză:  

● vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la date cu caracter personal si 

la sistemele de prelucrarea datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter 

personal;  
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● vor preveni utilizarea fără autorizație 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 și că datele cu 

caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în 

cursul prelucrării sau utilizării și după stocare;  

● se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau 

eliminate fără autorizație în timpul transmiterii electLeiice sau transportului; 

● se vor asigura că pot verifica și stabili dacă și de către cine au fost introduse, 

modificate sau eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a 

datelor; 

● se vor asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, 

datele sunt prelucrate strict în conformitate cu prezentul contract incheiat între Părți; 

● se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere 

accidentală. 

 

 

Încheiat astăzi, 12.04.2021 în două exemplare cu valoare de original, câte unul pentru 

fiecare parte. 

 

 

 

 

 

 

Vânzător, Cumpărător, 

SMART CITY INVEST S3 S.R.L S-RECYCLING BV S.R.L 

Presedinte C.A. 

Nicolae NEDELIA 

Administrator legal 

Adina PASCAL 

 

 


