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Către : FILADELFIA S'fAR SRL 
E-mail : 
Număr pagini : I
Referitor : ,,Lucrăl'i de zugrăveli ANR Central-etaj 7,cam. 72, 73, 7 4 BAERI"

NO'll'Ă DE COMANDĂ 

Autoritatea Navală Română, cu sediul în Constanţa, Incintă Port nr.I, înfiinţată prin Legea 412/2002, 
cod fiscal I 1055818, cont ROI 7TREZ23F845000200200X deschis la Trezoreria Municipiului Constanţa, telefon 
0372.419 .878, solicită execuţia de ,,Lucrări de zugrăveli ANR Central-Etaj 7,cam. 72, 73, 7 4 BAERI" în 
conf01mitate cu ofe1ia comercială a operatorului economic FILADELFIA STAR SRL, înregish·ată la ANR cu 
nr.15487/22.02.2022, în următoarele condiţii: 

I. Valoarea achiziţiei este de 8.545,03 lei (societate neplătitoare de TVA) conform oferta. Se vor deconta 
cantităţi efectiv realizate, 

2. Locul de execuţie: AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ, Incintă P01t nr.1, Clădirea ANR, etaj 7.
3. Termenul de execuţie: 20 zile lucmtoare
4. Garanţia lucrărilor : 24 hmi
5. Plata se va efectua în cont de trezorerie, în te1men de 30 zile de Ia data primirii facturii fiscale.
Factura se va emite către Autoritatea Navală Română (CUI 11055818) după semnm·ea procesului-verbal

de recepţie la terminm·ea lucrărilor fără obiecţiuni. 
6. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor:
6.1 În cazul în care, Executantul nu îşi îndeplineşte la te1men obligaţiile asumate prin ofertă sau le

îndeplineşte necorespunzător, atunci Achizitorul are dreptul de a percepe dobânda legală penalizatoare prevăzută 
la mt. 3 alin 21 din 00 nr. 13/2011, privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, 
precum şi pentru reglementm·ea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancm·, cu modificările şi completările 
ulterioare. Dobânda se aplică la valoarea lucrărilor neexecutate sau executate necorespunzător pentru fiecare zi de 
întârziere, dar nu mai mult de valoarea comenzii. 

6.2 În cazul în care Achizitorul, din vina sa exclusivă, nu îşi onorează obligaţia de plată a facturii în termenul 
prevăzut, Executantul m·e dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, aplicată la valoarea plăţii 
neefectuate, în conf01mitate cu prevederile mt. 4 din Legea 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii 
în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezulând din contracte încheiate între profesionişti şi între 
aceştia şi autorităţi contractante,cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult decât valoarea comenzii. 
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