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Incheiat intre :

Administrafia Strizilor cu sediul in Bucureqti, str. DomnitaAncuta nr.l, sector 1, tel/fax313.81.70,

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

AV.&U.S.T.IN......Ell.i.L....ftN.8ltEL*C,V'. in calitate de Director General si Mirela IONITA, in

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

Si

Biroul Executorului Judecitoresc Bratu Alexandru-Remus, cu sediul in Tulcea, str. Babadag,nr.

14,b1.8, sc. A, parter, Jud. Tulcea cont RO94 CECE TL01 30RO N039 9365 deschis la CEC Bank

Tulcea, CIF RO29851161, prin executor judecdtoresc Bratu Alexandru-Remus , in calitate de B.E.J.,

pe de alta parte.

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

de punere in aplicare a Legii 188/2000, a Statutului profesiei de executorjudec[toresc qi arI.1270 qi

urm. Cod Civil, pd(ile convin urmdtoarele :

Art.l - DEFINITII

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

a) contract - actul juridic care teprezintd acordul de voinfd al celor doud pdrli incheiat intre o

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

b) creditor gi executor judecdtoresc - pdrlile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in
prezentul contract;

c) prelul contractului - prelul pldtibil prestatorului de c[tre achrzitor,inbaza contractului, pentru

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

e) forla majord - un eveniment mai presus de controlul pdrlilor, care nu se datoreazd greqelii sau

vinii
acestora, care nu putea fi prevdzut la momentul incheierii contractului qi care face imposibild

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

revoiulii, incendii, inundalii sau orice alte catastrofe naturale, restricfii apdrute ca unnare a unei

carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivd ci enunfiativd.

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

imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaliilor uneia din
pa4i.
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ART.2 - OBIECTUL CONTRACTULTUI

2.I - Obiectul contractului il reprezirftd, efectuarea de cdtre executorul judecitoresc a tuturor
procedurilor qi demersurilor legale in procedura de executare silitd impotriva debitorului in legatura cu

creanta pe care creditorul o are de recuperat de la debitor ?n temeiul titlului/-rilor executorir-r/-rii; avind

ca obiect executarea silitd a dispozifiilor din titlul executor, pentru doua dosare.

Art.3 - PRETUL CONTRACTULUI

3.1 - Creditorul va achita pentru executarea titlului executor suma de 100 lei fara TVA pentru fiecare

dosar, respectiv 200 lei fara TVA pentru cele doua dosare, la care se adauga TVA in valoare de 48 lei.

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

creditorului in masura in care au fost avansate de acesta, conform art.669, ahn2 Noul Cod Procedura

Civila.
3.3 - In cazulrn 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.4 - DURATA CONTACTULUI

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

semndrii acestuia de cbtre pdrfile contractante.

Art.5 - OBLIGATIILE PARTILOR

5.1 - Executorul judecdtoresc se obligd sd execute in condifiile legii qi a solvabilit[fii debitorului
dispoziJiile rezultate din titlul executor a cdrui executare s-a solicitat, urmdnd a lua toate mdsurile pentru

realizarea cu celeritate a drepturilor qi obligafiilor rezultate din acesta.

5.2 - Se depund toate diligentele in vederea efectudrii in cel mai scurt timp a execut[rii silite a
debitorului.

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

incetarea executarii silite pornite impotriva acestuia.

5.4 - Creditorul se obligd sd achite avansul de onorariu, precum qi sd efectueze diligente gi sd insiste in
executare la termenele acordate in cursul executdrii (ex. term. sechestru, Ierm. vdnzare, term. distribuire,

term. executare, etc).



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

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

Nerespectarea termenului prevazut pentru remiterea sumelor recuperate de la debitor atrage posibilitatea

creditorului de a solicita daune interese in functie de prejudiciul pe care debitorul i l-a cauzat.

Art.6 - CLAUZE' SPECIALE

6.1 - Pd4ile convin ca prezentului contract s[ i se aplice dispozi]iile Codului de procedurd civild, ale

Legii 188/2000, a Regulamentului de punere in aplicare a Legii 188/2000, a Statutului profesiei de

executor jud. gi art. 1270 qi urm. Cod Civil.
6.2 - Raporturile dintre pirli nu pot fi dovedite dec0t cu prezentul contract.

6.3 - S-a pus in vedere creditorului faptul cb executarea silitf, este guvernat[ de principiul

disponibilitAtii, fiind efectuat[ la cererea gi stdruin]a acestuia, precum gi incidenla prevederilor legale

privind perimarea executdrii sau chiar prescrierea dreptului de a cere executarea silitd in cazul lipsei

de stdruinld in executare.

6.4 - Organul de executare silitd nu iqi asumd riscul insolvabilitAtii totale sau parliale a debitorului, al

imposibilitdjii execut[rii, al desfiin![rii titlului executor sau a actelor de executare, al suspenddrii

executdrii de cdtre instanla de executare ori ca urrnare a deschiderii procedurii de faliment.

6.5 - Modificarea contractului se face prin act adilional incheiat intre parti.

Art.7 - FORTA MAJORA

7 .l - Forla majord este constatatd. de o autoritate competentd.

7.2 - For[a majord exonereazd pdrlile contractante de indeplinirea obliga]iilor asumate prin prezentul

contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneazd.

7.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de acliune a for{ei majore, dar fard. a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau pdrfilor pdnd la aparilra acesteia.

7.4 - Parlea contractantd care invocd forta majord are obligalia de a notifica celeilalte pdrfi, imediat qi

in mod complet, producerea acesteia qi de a lua orice mdsuri care ii stau la dispozilie in vederea limit[rii
consecinlelor.

7.5 - Dac6. for{a majord, ac[ioneaz[ sau se estimeazd c[ va ac{iona o perioadd mai mare de 6 luni, fiecare

parte va avea dreptul sd notifice celeilalte pdrli incetarea de plin drept a prezentului contract, fard ca

vreuna dintre pd(i sd poat[ pretinde celeilalte daune-interese.



Art.S - SOLUTIONAREA LITIGIILOR

8.1- Creditorul si executorul judecdtoresc vor face toate eforturile pentru arczolva pe cale amiabild, prin

tratative directe, orice neinlelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legdturb cu

indeplinirea contractului.

8.2 - Toate litigiile privitoare la nagterea, modificarea, stingerea qi interpretarea prezentului contract sunt

supuse regulilor prevdzute de lege qi statut.

Pdrlile au inteles sa incheie prezentul contract in patru exemplare, trei exemplare pentru creditor si

unul pentru executorul judec[toresc.

Prestator,
Creditor,

ADMINISTRATIA STRAZILOR

fru6uSriN

DIRECTOR GENERAL ADJ. EC.,

Mirela lonita
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