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CONTRACT SUBSECVENT DE FURNIZARE 
CARBURANTI 

nr?..3.Jdin Q;f..�.(.(-lo�J
Ind.111.B.1 

In temeiul Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, a Raportului procedurii de achizitie publica nr. 
20718/01.10.2019 si a Acordului-cadru nr. 379/25.10.2019, avand ca obiect fumizare carburanti (anul III) s-a 
incheiat prezentul contract subsecvent de furnizare produse, intre: 

1.Partile contractante
Intre
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - JUDETUL BRAILA prin Consiliul Judetean Braila, cu 
sediul in municipiul Braila, Piata lndependentei nr. l, judetul Braila, telefon/fax 0239/619600; 619945, C.U.I. nr. 
4205491, cont de virament nr. RO49TREZ24A840301200105X, deschis la Trezoreria Municipiului Braila, 
reprezentata prin FRANCISK JULIAN CHIRIAC - Presedintele Consiliului Judetean Braila si DRAGUT A 
DAN - director executiv al Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, i'n calitate de ACHIZITOR, 
pe de o parte 
si 
S.C.AUTOVEST S.R.L. cu sediul tn Municipiul Oradea, str. Frunzei nr. l 0, judetul Bihor, tel./fax ......; ........, 
e-mail: ..........., cod fiscal RO6836324, numar de imatriculare J05/5470/l 994, deschis la O.R.C. Bihor, cont de 
virament nr. RO ......, prin reprezentant legal, d-nul VIOREL VIDRA - administrator 1n calitate de 
FURNIZOR, pe de alta parte,

a intervenit prezentul contract subsecvent. 

2. Definitii
2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a) contract - reprezinta prezentul contract si toate anexele sale. 
b) achizitor/beneficiar si furnizor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
c) pretul contractului - pretul platibil fumizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea
integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d) produse - echipamentele, masinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract,
pe care fumizorul se obliga, prin contract, sa le furnizeze achizitorului; 
e) servicii - servicii aferente livrarii produsului, respectiv activitatile legate de furnizarea produsului, cum ar fi
transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asistenta tehnica in perioada de garantie, si orice alte
asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract;
f) origine - locul unde produsle au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand prin procesul de
fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esentiala a componentelor rezulta un produs nou, recunoscut
comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale.
Originea produsului si serviciilor poate ft distincta de nationalitatea fumizorului. 
g) destinatie finala - locul unde fumizorul are obligatia de a fumiza produsele; 
h) termenii comerciali de livrare vor ft interpretati conform regulilor si uzantelor internationale, guvernate de
regulamentul Incotenns 2000 - Camera International a de Comert (CIC).
i) forta majora - orice eveniment extern, irnprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care nu putea fi prevazut la
momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenirnente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale,
restrictii aparute ca urmare a unei carantine, ernbargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu este
considerat forta majora un evenirnent asemenea celor de rnai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare,
face extrern de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
j) zi - zi calendaristica, in afara cazului in care se prevede expres ca sunt zile lucratoare. Termenul exprimat in zile
incepe sa curga de la inceputul primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei
zile a tennenului; ziua in cursul careia a avut Joe un eveniment sau s-a realizat un act al autoritatii contractante nu
este luata in calculul termenului. Daca ultima zi a unui termen exprirnat altfel decat in ore este o zi de sarbatoare
legata, o duminica sau o sambata, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a urmatoarei zile lucratoare; an -
365 de zile. 
k) data intrarii in vigoare - data semnarii si inregistrarii contractului la achizitor.

3. Interpretare
3.1. - in prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de 
plural �i viceversa, acolo unde acest lucru este perm is de context. 
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