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CONTRACT DE VÂNZARE - CUMPĂRARE 

NR. 9/ 09.05.2015 
 
 

ART.l. PĂRŢILE CONTRACTULUI 

OANŢĂ TELECOM SRL cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca str. Universităţii, nr.8, 
ap.10, jud. CLUJ, tel/fax 0264.59.16.27, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului al jud. 
Cluj, sub nr.J12/2817/2012 şi cod fiscal: RO 30807356, având contul RO 50 BTRL 
01301202S63668XX deschis la Banca TRANSILVANIA Cluj, reprezentată de dl. ing. Liviu 
OANŢĂ, în calitate de ADMINISTRATOR, denumită în continuare, VĂNZĂTOR 

şi 

ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI STR. PADIN NR. 18 BL B3 cu sediul în Municipiul 
CLUJ-NAPOCA, str.PADIN, nr.18, Bl. B3, jud. CLUJ, tel.0740.70.40.19, cod fiscal: 9156101, 
reprezentată de D-na. Prof. Univ. Dr. Elena Maria PICĂ în calitate de PREŞEDINTE, denumită 
în continuare, CUMPĂRĂTOR 

 
ART. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Obiectul prezentului contract il constituie vânzarea şi instalarea unui Sistem video de 
supraveghere cu 4 videocamere color la cele două scări de bloc ale imobilului situat în 
Municipiul CLUJ-NAPOCA, str.PADIN, nr.18, Bl. B3, jud. CLUJ, astfel: 

- Se vor instala câte 2 videocamere la fiecare scară de bloc din care cate o videocamera se 
va instala în liftul de la fiecare scară de bloc. Instalarea cablurilor în lifturi cade în sarcina 
cumpărătorului. 

 

ART.3. DURATA CONTRACTULUI 

Contractul se încheie pe durata existenţei obligaţiilor ambelor părţi. 
 
ART.4. PLATA. MODALITĂŢI ŞI CONDIŢII DE PLATĂ 

Valoarea echipamentelor şi manoperei este de 4.032 LEI + TVA  

Total de plată: 4999,68 LEI, din care TVA 1967,68 LEI 

             Plata se face la semnarea contractului; 

 

ART.5. GARANŢIA 
Garanţia este de 24 luni de la data vânzării echipamentelor. 

 
ART.6. OBLIGAŢIILE VÂNZĂTORULUI 

a) să livreze si sa instaleze echipamentele contractate în termen de 10 zile de la instalarea 
cablurilor in lift de catre beneficiar; 

b) să ofere garanţie cumpărătorului pentru utilizarea echipamentelor contractate în bune 
condiţii;  

c) să administreze datele înregistrate în perioada de garanţie, mai ales în cazul existenţei 
unor infracţiuni la Asociaţie, dar şi in perioada postgaranţie pe baza unui contract de 
service. 
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ART.7. OBLIGAŢIILE CUMPĂRĂTORULUI 

a) să achite costul echipamentelor în conditiile ART. 4. 
b) să instaleze în lifturi cablurile necesare pentru videocamere. 
c) cumpărătorul se obligă ca pe perioada garanţiei să asigure întreţinerea, repararea şi 

verificarea periodică a echipamentelor numai de persoane autorizate. 
 
ART.8. FORŢA MAJORĂ 

Nici una din părţile contractului nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea 
în mod necorespunzator - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului 
contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzată 
de forţa majoră, aşa cum este ea definită de lege. 

Partea care o invocă are obligaţia să o notifice în termen de 3 zile lucrătoare de la data 
producerii evenimentului şi are obligaţia să ia toate măsurile posibile în vederea limitării 
consecinţelor. 
 
ART.9. PENALITĂŢI, DAUNE, REZILIEREA CONTRACTULUI 

Partea care nu-şi îndeplineşte obligaţiile rezultate din acest contract este de drept în întârziere 
din momentul scadenţei. Se vor aplica penalităţi de întârziere de 0,2% din valoarea contractului 
pentru fiecare zi de intârziere. După o întârziere a plăţii mai mare de 20 zile de la data scadenţei, 
cumpărătorul este obligat să returneze echipamentele ce fac obiectul acestui contract.  
 
ART.10. TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE 

Echipamentele rămân în proprietatea vânzătorului până la achitarea integrală a valorii 
prevăzute în contract. Dreptul de proprietate trece de la VĂNZĂTOR la CUMPĂRĂTOR la data 
achitării integrale a facturii mărfii. 
 
ART.11. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

Eventualele litigii născute din interpretarea, executarea prezentului contact se vor soluţiona 

pe cale amiabilă. Dacă părţile nu vor putea ajunge la o înţelegere, litigiul va fi dedus spre judecare 

instanţei competente în a cărei rază teritorilă îşi are sediul vânzătorul. 

 

Prezentul contract conţine două pagini şi a fost redactat în 2(două) exemplare, câte unul pentru 

fiecare parte, ambele cu valoare de original. 
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CONTRACT DE VÂNZARE - CUMPĂRARE 

NR. 02/ 02.06.2015 
 
 

ART.l. PĂRŢILE CONTRACTULUI 

OANŢĂ TELECOM SRL cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca str. Universităţii, nr.8, 
ap.10, jud. CLUJ, tel/fax 0264.59.16.27, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului al jud. 
Cluj, sub nr.J12/2817/2012 şi cod fiscal: RO 30807356, având contul RO 50 BTRL 
01301202S63668XX deschis la Banca TRANSILVANIA Cluj, reprezentată de dl. ing. Liviu 
OANŢĂ, în calitate de ADMINISTRATOR, denumită în continuare, VĂNZĂTOR 

şi 

ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI STR. PADIN NR. 18 BL B3 cu sediul în Municipiul 
CLUJ-NAPOCA, str.PADIN, nr.18, Bl. B3, jud. CLUJ, tel.0740.70.40.19, cod fiscal: 9156101, 
reprezentată de D-na. Prof. Univ. Dr. Elena Maria PICĂ în calitate de PREŞEDINTE, denumită 
în continuare, CUMPĂRĂTOR 

 
ART. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Obiectul prezentului contract il constituie Extinderea sistemului video de supraveghere 
cu încă 2 videocamere color la cele două scări de bloc ale imobilului situat în Municipiul CLUJ-
NAPOCA, str.PADIN, nr.18, Bl. B3, jud. CLUJ, astfel: 

- Se va instala câte 1 videocameră la fiecare scară de bloc, la parter, montată pe perete în 
partea laterală a liftului, pentru cuprinderea accesului la lift, a urcării pe scări şi respectiv a 
coborârii în pivniţe.  

 

ART.3. DURATA CONTRACTULUI 

Contractul se încheie pe durata existenţei obligaţiilor ambelor părţi. 
 
ART.4. PLATA. MODALITĂŢI ŞI CONDIŢII DE PLATĂ 

Valoarea echipamentelor şi manoperei este de 987,80 LEI + TVA  

Total de plată: 1224,87 LEI, din care TVA 237,07 LEI 

             Plata se face la semnarea contractului; 

 

ART.5. GARANŢIA 
Garanţia este de 24 luni de la data vânzării echipamentelor. 

 
ART.6. OBLIGAŢIILE VÂNZĂTORULUI 

a) să livreze si sa instaleze echipamentele contractate în termen de 10 zile de la semnarea 
contractului; 

b) să ofere garanţie cumpărătorului pentru utilizarea echipamentelor contractate în bune 
condiţii;  

c) să administreze datele înregistrate în perioada de garanţie, mai ales în cazul existenţei 
unor infracţiuni la Asociaţie, dar şi in perioada postgaranţie pe baza unui contract de 
service. 

d) vânzătorul se obligă să remediezedeficienţeleapărute în maxim 48 de ore dela data 
anunţată. 
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ART.7. OBLIGAŢIILE CUMPĂRĂTORULUI 

a) să achite costul echipamentelor în conditiile ART. 4. 
b) să instaleze în lifturi cablurile necesare pentru videocamere. 

 
ART.8. FORŢA MAJORĂ 

Nici una din părţile contractului nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea 
în mod necorespunzator - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului 
contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzată 
de forţa majoră, aşa cum este ea definită de lege. 

Partea care o invocă are obligaţia să o notifice în termen de 3 zile lucrătoare de la data 
producerii evenimentului şi are obligaţia să ia toate măsurile posibile în vederea limitării 
consecinţelor. 
 
ART.9. PENALITĂŢI, DAUNE, REZILIEREA CONTRACTULUI 

Partea care nu-şi îndeplineşte obligaţiile rezultate din acest contract este de drept în întârziere 
din momentul scadenţei. Se vor aplica penalităţi de întârziere de 0,2% din valoarea contractului 
pentru fiecare zi de intârziere. După o întârziere a plăţii mai mare de 20 zile de la data scadenţei, 
cumpărătorul este obligat să returneze echipamentele ce fac obiectul acestui contract.  
 
ART.10. TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE 

Echipamentele rămân în proprietatea vânzătorului până la achitarea integrală a valorii 
prevăzute în contract. Dreptul de proprietate trece de la VĂNZĂTOR la CUMPĂRĂTOR la data 
achitării integrale a facturii mărfii. 
 
ART.11. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

Eventualele litigii născute din interpretarea, executarea prezentului contact se vor soluţiona 

pe cale amiabilă. Dacă părţile nu vor putea ajunge la o înţelegere, litigiul va fi dedus spre judecare 

instanţei competente în a cărei rază teritorilă îşi are sediul vânzătorul. 

 

Prezentul contract conţine două pagini şi a fost redactat în 2(două) exemplare, câte unul pentru 

fiecare parte, ambele cu valoare de original. 

 

 



 

PROCES VERBAL DE RECEPŢIE PRIMA ETAPĂ 
 

S-A ACHITAT SUMA TOTALĂ DE: 6.224,55 LEI 
 

CONFORM FACTURILOR ÎNSOŢITE DE CHITANŢE: 
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PRIMA FACTURĂ: 4.999,68, CU CHITANŢELE DE: 3.200,00 + 1799,68 = 4.999,68 LEI 
 

 

Pica
Sticky Note

Pica
Sticky Note



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pica
Sticky Note



 

A DOUA FACTURĂ: 1.224,87, CU CHITANŢA DE: 1.224,87 LEI 
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PROCES VERBAL DE RECEPŢIE A DOUA ETAPĂ; RECEPŢIE FINALĂ 
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