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Art. 1 PARTI CONTRACTUALE: 

AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ , cu sediul în Incintă Port Constanţa, nr.I, clădirea ANR 
Constanţa, înfiinţată în temeiul art. I din Legea 412 / 2002, reprezentată de Director General -Cosmin 
Laurenţiu -Dumitrache şi Director Economic, cod fiscal 1 !055818, cod !ban RO6 I TREZ 
23F845000200 l30X deschis la trezoreria mun. Constanţa, prin Căpitania Zonală Galaţi reprezentată 
de Director/ Căpitan Şef de Port Brînză Vlăduţ şi Şef Serv. Fin. Cont., tel/fax 0236460248, in calitate 
de beneficiar. şi 

CAT-GHE SRL persoana juridică romana, cu sediul in Fetesti, str. Taberei,nr. 9, bloc VEST, ap.9,Jud. 
Ialomita, inregistrat la Registrul Comertului, sub nr. J21/91/2009, C.U.I. RO25233346, Judeţul Ialomiţa, 

Fetesti, reprezentant legal prin administrator , denumit prestator.       
Art. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI: 

Colectarea apelor uzate din fosa septică la puuctul de lucru al Of. Cpt. Feteşti din loc. Fetesti , 
Incintă
Port Feteşti, Jud. Ialomiţa. 
Serviciile de vidanjare/ colectarea apelor uzate se vor presta ori de cate ori este necesar la solicitarea Of. 
de Cpt. Feteşti. 

Art. 3 DURATA CONTRACTULUI 

Contractul de prestări servicii vidanjare se incheie pe durata unui an şi intră in vigoare începând cu data 
semnării şi înregistrării la beneficiar. 

Art. 4 TARIF: 

Tariful pentru colectarea apelor uzate din fosele septice este de 30 lei / m3 fara TVA si 3 lei/km fară TVA. 
Preţul contractului nu se va ajusta/modifica pe întreaga durată de derulare a contractului. 

Art. 5 MODALITATI DE PLATĂ 

(1) Factura se va intocmi în urma serviciilor de vidanjare prestate in baza bonurilor de confirmare a
prestatiei semnate de către beneficiar.
(2) Factura va fi transmisa prin posta la adresa : Căpitănia Zonală Galaţi, Strada Portului, nr.30., Loc.

Galaţi, cod posta! 800025.
(3) Beneficiarul isi rezerva dreptul de a contesta datele trecute in factura in termen de 48 ore de la

primirea acesteia, in caz contrar, factura urmand a fi considerata ca avand bun de plata din partea acestuia.



Orice obiectie facuta ulterior acestui tennen va fi lipsită de efect. 
(4) Plata facturilor emise de catre prestator se face in maximum 15(cincisprezece) zile calendaristice de

la data primirii/inregistrării facturii la beneficiar.

Art. 6 OBLIGATIILE PRESTATORULUI 

Prestatorul se obliga: 
- sa presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract.
- sa emita catre BENEFICIAR bonuri de confirmare a cantitatilor de ape uzate vidanjate şi km efectuaţi
în urma serviciilor de vidanjare.
- sa remedieze obiectiile semnalate de catre BENEFICIAR in maximum 48 ore de la consemnarea
acestora.

Art. 7 OBLIGATIILE BENEFICIARULUI 

- sa permita accesul PRESTATORULUI, la fosa septica ce trebuie vidanjata;
- sa respecte termenele de plata ale facturii;

Art. 8 INCETAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI 

(1) Contractul poate înceta prin acordul scris al parţilor sau la termen.
(2) ln cazul in care beneficiarul nu isi indeplineste obligatiile de plata mai mult de 45 de zile de la data
emiterii facturii, prestatorul are dreptul de a considera prezentul contract reziliat de plin drept, fora
punerea in intarziere, somatie si fora interventia instantelor de judecata.
(3) ln cazul in care prestatorul nu isi indeplineste obligatiile contractuale pe o perioada mai mare de 5

zile, acesta din urma are dreptul sa solicite rezilierea contractului. 
(4) Contractul poate fi denuntat unilateral de beneficiar prin notificare transmisa cu cel putin 5 zile

calendaristice inainte. 

Art. 9 RASPUNDEREA CONTRACTUALA 

Pentm neplata la termen beneficiarul datorează dobânda de 0,02 % , penalităţi de intarziere in cuantum 
de 0,01 % pentru fiecare zi intarziata si dobanda legala penalizatoare calculata in conformitate cu 
prevederile art. 3 din OG 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligaţii 
băneşti, precum şi reglementarea unor măsuri financiar- fiscale in domeniul bancar, aprobate prin Legea 
nr. 43/2012. 

Art.10 FORTAMAJORA 

(1) Nici una din partile prezentului contract nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea la termen si/sau
in mod corespunzator,total sau partial, a oricarei din obligatiile care ii implica in baza prezentului contract
daca o astfel de neexecutare rezulta dintr-un incident independent de contractul partilor si care nu a putut
fi prevazut sau evitat prin orice mijloace,dupa data intrarii a acestui contract,precum:
-calamitati naturale, greve, razboi etc ..
(2) Partea care invoca Forta Majora este obligata sa aduca la cunostinta celeilalte, imediat si in mod
complet, producerea acestuia si sa ia masurile care ii stau la dispozitie in vederea
limitarii consecintelor respectivului eveniment. Daca in termen de 10 zile de la data producerii lui,
respectivul eveniment nu inceteaza, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea pe
deplin drept a acestui contract.



Art. 11 DISPOZITII FINALE 

(1) Litigiile intre parti vor fi rezolvate pe cale amiabila, prin mediere directa.
In cazul in care partile nu ajung la un consens dupa mediere ,partile se vor adresa
instantelor de judecata competente;
(2) Orice comunicare intre parti trebuie facula in scris la adresele partilor trecute in preambulul
contractului.
(3) Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania;

Prezentul contract a fost incheiat in 2 exemplare ,cu valoare juridica legala, cate unul pentru fiecare parte.
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