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CONTRACT DE SERVICII

nr... 3.3...ni 
". 

&1.,!.?.,.?Q/5,..

Incheiat intre :

Administra[ia Strdzilor cu sediul in Bucureqti, str. Domnita Ancuta nr.l, sector l, tellfax3l3.81.70,

cod fiscal 4433872, cont Trezorerie RO39 TREZ 24A8 4030 3591 700X reprezentata prin

[+U.AU.Sf.t'N......Eni.t...&,N.AH8rc.5.A.U..................,incahtate de Director General si Mirela IONITA, in

calitate de Director General Adjunct Economic, in calitate de creditor, pe de o parte

Si

Biroul Executorului Judecitoresc Dendrino Nicolae, cu sediul in Sacele, str. Brasovului nr. 280,

Jud Brasov, casuta postala nr. ll0l, oficiul postal nr. 1 Sacele, cont RO95 BREL 0002 0006 4932

0100 deschis la Libra Internet Bank sucursala Brasov, CIF 30299045,teIlfax:02681415.7l2,mobil
07231625.723, e-malI: bejdendrino@yahoo.com prin executor judecdtoresc Dendrino Nicolae , in
calitate de B.E.J., pe de altaparte.

in conformitate cu dispozifiile Codului de procedurd civild, ale Legii 188/2000, a Regulamentului

de punere in aplicare a Legii 188/2000, a Statutului profesiei de executor judecdtoresc qi art.1270 qi

urm. Cod Civil, p[r]ile convin urmdtoarele :

Art.l - DEFINITII

1.1 - in prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpretali astfel:

a) contract - actul juridic care reprezintd acordul de voin!6 al celor doud pdrli incheiat intre o

autoritate contractantd, in calitate de achizitor, qi un prestator de servicii, in calitate de prestator;

b) creditor qi executor judecdtoresc - p54i1e contractante, astfel cum sunt acestea denumite in

prezentul contract:

c) prelul contractului - prelul plStibil prestatorului de cdtre achizitor,inbaza contractului, pentru

indeplinirea integrald, qi corespunzdtoare a tuturor obligafiilor de diligenta asumate prin contract;

e) fo4a majord - un eveniment mai presus de controlul pdrfilor, care nu se datoreazi greqelii sau

vinii
acestora, care nu putea fr prevdntt la momentul incheierii contractului qi care face imposibild

executarea gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rdzboaie,

revolufii, incendii, inundafii sau orice alte catastrofe naturale, restric{ii apdrute ca urrnare a unei

carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivd ci enunfiativd.

Nu este considerat fo4d majord un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fird, a crea o

imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaliilor uneia din

pd4i.

0 zi - zi calendaristicd; an - 365 de zlle



ART.2 - OBIECTUL CONTRACTULTUI

2.I - Obiectul contractului ?1 reprezintd efectuarea de cdtre executorul judecdtoresc a tuturor

procedurilor gi demersurilor legale in procedura de executare silitd impotriva debitorului in legatura cu

creanta pe care creditorul o are de recuperat de la debitor in temeiul titlului/-rilor executoriu/-rii; avind

ca obiect executarea silitd a dispozifiilor pe calea executdrii silite din titlul executor, pentru un dosar.

Art.3 - PRETUL CONTRACTUL

3.1 - Creditorul va achita pentru executarea titlului executor suma de 50 lei la care nu se aplica TVA.

3.2 - Toate cheltuielile aferente executarii silite vor fi recuperate in totalitate de la debitoq fiind restituite

creditorului in masura in care au fost avansate de acesta, conform art.669, alin2 Noul Cod Procedura

Civila.
3.3 - In cazulin care nu se poate realiza executarea silita din motive de insolvabilitate a debitorului,

cheltuielile de executare avansate de creditor nu se restituie, insa creditorul nu va fi obligat la achitarea

vreunei diferente.

Art.A - DURATA CONTACTULUI

4.I -Prezentul contract se va incheia patala data de 3I.12.2015 si va intra in vigoare de la data semndrii

acestuia de cdtre pdrfile contractante.

Art.5 - OBLTGATTTLE PARTTLOR

5.1 - Executorul judecdtoresc se obligd sd execute ?n condigiile legii qi a solvabilitdfii debitorului

dispozifiile rezultate din titlul executor a cdrui executare s-a solicitat, urmdnd a lua toate mdsurile pentru

rcahzarea cu celeritate a drepturilor gi obligafiilor rezultate din acesta.

5.2 - Sd depund toate diligentele in vederea efectudrii in cel mai scurt timp a executdrii silite a
debitorului.

5.3 - Sa informeze periodic, in scris, creditorul despre demersurile intreprinse impotriva debitorului si la

incetarea executarii silite pomite impotriva acestuia.

5.4 - Creditorul se obligd sd achite avansul de onorariu, precum qi sd efectueze diligente qi s[ insiste in

executare la termenele acordate in cursul executdrii (ex. term. sechestru, term. vdnzare, term. distribuire,

term. executare, etc).

5.5 - Executorul iudecatoresc se obliga sa transmita in contul creditorului creanta recuperata si avansul

de onorariu in termen de 15 zlle lucratoare din momentul recuperarii acesteia de la debitor.



Nere.spectarea termenului prevazut pentru remiterea sumelor recuperate de la debitor atrage posibilitatea
creOljorutui de a solicita daune interese in functie de prejudiciul pe care debitorul i l-a cauzat.

Art.6 - CLAUZE. SPECIALE

6.1 : P4(ile convin ca prezentului contract sd i se aplice dispoziliile Codului de procedurd civil6, alet
Legii '1€8/2000, a Regulamentului de punere in aplicare a Irgii 188/2000, a Statutului profesiei de

e>tecutor jud. qi art. 1270 qiurm. Cod Civil.
6.2 - Raporturile dintre pdr{i nu pot fi dovedite decdt cu prezentul contract.

6.3 - S-a pus in vedere creditorului faptul cd" executarea silitd este guvernati de principiui
disponibilitetii, fiind efectuatd la cererea gi stdruinta acestuia, precum gi incidentra prevederilor legale
privind p'erimarea executirii sau chiar prescrierea dreptului de a cere executarea siliti in cazul lipsei
de- stiquintd in executare.

6.4 - Organul de executare siliti nu igi asumd riscul insolvabilitdfii totale sau parfiale a debitorului, al
imposibilitafii executdrii, al desfiinflrii titlului executor sau a actelor de executare, al suspendarii
executitii de cdtre instanta de executare ori ca rumare a deschiderii procedurii de faliment.
6.5 - Modificarea conftactului se face prin act adilional incheiat intre parti.

i

Art.7 - FORTAMAIORA

7.1 - forfa majori este constatatd de o autoritate competentd.

7.2 - Forla majori exonereazi parfile contractante de indeplinirea obligafiiior asumate prin prezentul
contract, pe toatA perioada in care aceasta aclioneaze.

7.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendatf, in perioada de acfiune a forfei majore, dar far[ a

preju-dicia drepturile ce li se cuveneau p[rfilor pAnd la aparilia acesteia.

7,4 - Fartea contractantd care invoc[ forfa majord are obligafia de a notifica celeilalte pdrfi, imediat gi in
rhod gdmplet, producerea acesteia gi de a lua orice mdsuri care ii stau la dispozilie in vederea limitnrii
consecihplor.
7.5 - Dacd forfa majord acfioneazl sau se estimeazd cd va actiona o perioadd mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul sd notifice celeilalte pdrfi incetarea de plin drept a prezentului contract, farb ca
vreund dintre pa{i sd poat[ pretinde celeilalte daune-interese.
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Art.8 - SOLUTIONAREA LITIGIILOR
at

8.1- Creditorul si executorul judecdtoresc vor face toate eforturile pentru arezolvape cale amiabild, prin
tratative directe, orice nein{elegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legdturd cu

indeplinirea contractului.

$2 - Toate litigiile privitoare la naqterea, modificareq stingerea qi interpretarea prezentului contract sunt

s'upuse regulilor prevdzute de lege gi statut.

. P6r[ile au inteles sa incheie prezentul contract in patru exemplare, trei exemplare pentru creditor si

gnul pentru executorul judecdtoresc.

Creditor,

ADMI NISTRATIA STRAZILOR

BUCUBESTI

DIRECTOH GENERAL ADJ. EC.,

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU,

Prestator,

BIROUL EXECUTORULUI JUDECATORESC

DENDRINOINICOLAE
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