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CONTRACT DE MANDAT

1. Partite contractante
.'\SOCIA1IA OBST[\. MOSNENILOR PAl\j I ESTI-STANESTI-DRAJNA. cu sedilll in
sat.DR \.JNA_Df<,Sl'S. com DRAJNA. jlldetul Prahova.(sediul primariei).autorizata
\Kin sentinta nr.2'2000 a JUDECATORIEI VALENII DE MUNTE. reprezntata de d-l
dr.PA.RASCHIVDliMITRU. in calitate de presedinte si d-l ing. NEAMTlTVALFRIAN-
lOAN. in calitate d~ administrator paduri obste. d-l AGAPIE Dl~lITRl '. in calitate de
secretar asociatie. d-l CRr MENEANlT DlTMITRU. in calitate de contabil. d-l
NEDELClJ GHEORGHE. in calitate de membru al consiliului de administratie. denumita
in continuare i\1A.NDA1'.I.

Sl

~OClFTA TEA COMERCIALA OLVAGr,N SRL . cu sediul in Oltenita. str. Stadionului

nr 1. jud Calarasi. avand CUI 12395079. inregistrata la Registrul Comertului sub
nrJ 51 1203.1999 si cont de \ irament nr.3266633 deschis la Raiffeisen Bank-Agentia
Oltenita. reprezemata legal de dl. Voinea Alexandru-Director General. denumita in
continuare MANDA TAR. au convenit incheierea prezentului act in urmatoarele conditii.

2. Obiectul contractului
Obiectul prezentului contract consta in imputernicirea mandatarului de catre mandant

pentru realizarea urmatoarelor operatiuni:
- sa il reprezime pe mandant pentru a gasi cele mai bune solutii pri\ ind castigarea

dreptului de proprietate asupra patrimoniului obseii. respecti\ suprafata de teren forestier
de cca 12460 ha. ad;ca obtinerea titlului de proprietate si punerea in posesie a suprafetei
re\ endicate.

- sa sustina tinanciar toate costurile necesare pentru sustinerea in instantele de
judecataa procese!orce \or urmadupadata incheierii acestui contract

- sa faca toate demersurile necesare castigarii procesului in limite legale. dar apeland
la cei mai bllni profesionisti in materie. sustinand financiar toate t.:\entuale expertize sau
scoaterea la iveala a dovezilor concludente ce \or putea sa asigure l'onditiik legale in
vederea castigarii dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere mostenite de
membri obstei. precum si achitarea permanenta a onorariului cerut de avocati la
termenele comenite

-sa prezinte conducerii obstei avocatii alesi. pentru a fi confirmati si de catre acestia.
In vederea demararii procesului de retrocedarea terenurilor forestiere in cauza.

3. Durata contractului /

Durata prezentului contract ramane valabila pana la obtinerea hotararii judecatoresti
definitiva si irevocabila. infiintarea si autorizarea structurilor silvice"orespunzatoare si
plata obligatiilor contractuale.

4. Oblh!:atiile partitor contractante
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l\1andataruleste obligat la urmatoarele
-sa ~xecut~insarcinarea primlta in conformitate cu cIauzeie contractuale SIin limitele

imputernicirii conterite. In cazul depasirii limitelor mandantului. mandatarul va raspunde
personal fata de terti pentru obligatiile asumate:

-sa il infonneze pe mandant. la cererea acestuia. asupra mersului operatiunilor
intn;prinse:

-sa aduca Ia cunostinta tertelor persoane cu care incheie acte la care este imputernicit.
calitatea sa de reprezentant si limitele imputernicirii de care dispune:

-sa ia toate masurile necesare pentru pastrarea si conservarea in buna stare a
hunurilor ce i-au fost incredintate pentru executarea mandatului. conform anexelor( I-4)
11contract:

-sa trateze toate informatiile si documentatiile de care a luat la cunostinta in timpul
derularii prezentului contract ca informatii contidentiale si sa nu Ie divulge unei terte
persoane fara consimtamantul mandantului:

-dupa incetarea mandatului. sa restituie mandantului procura primita si 'ia-i predea
once alte Dctesau hunuri primite in cursul mandatului.

-sa comunice mandantului toate faptele care ar putea sa-l hotareasca a revoca sau
l110diticamandatul

-sa indeplineasca obligatiile ce-i incuba in baza prezentului contract cu buna-credinta
si diIigenta unui hun proprietar

-sa suporte cheltuielile ocazionate de indeplinirea mandatului.
-111cazul cand s-a contirmat indeplinirea in mod valabil a contractului. mandatarul va

sustll1etinanclar intiintarea structurii silvice autorizate de administrarea padurii pentru a
se putea incepe exploatarea lemnulu. aceasta operatiune facad obiectul unui nou contract.

Daca oartile nu se inteleg rderitor la noua intelegere. mandatarul are dreptul sa
apeleze la specialisti autorizati in domeniu. ce vor ti platiti de catre obste. care vor face
un studiu privind costurile de organizare a structurii silvice autorizate de admini'itrarea
padurii si. de asemenea. mandatarul poate cesiona contractuI de organizare a noii
structuri sihice unei aIte tinnre cu acordul scris al mandatului

Mandantul este obligat la urmatoarele:
-sa contirme primr-o hotarare a \Ol 'JARII GE'JER:\Lf a membrilor obstei. t~lptul

ca acestla sunt de acord cu cIauzele acestui contract. in conditiile art.5 din statutul obstei.
indiferent de componenta in timp a C01\JSIll l 'Ll'l DE ADtvlINISfRA 1 IF al obstei.

-sa puna la dispozitia mandatarului toate mijloacele neeesare pentru executarea
mandatului:

-sa plateasca mapdatarului contravaloarea platii datorate pentru executarea
mandatullll. ineepand eu data autorizarii strueturii sihice. esalonat pe 0 perioada

stabihta in baza reeoltei stabilite prin amenajamentul silvie. in limita a nu mai muIt de
50% din volumul exploatat anual.

5. Plata mandatului
Penlru toate operatiunile pe care mandatarulle efectueaza in baza prezentului contract

\a primi 0 plata in natura de 4% din suprafata de padure retrocedata~ntirmata prin
hO~.I~ejudeeatoreasca detinitiva si irevOfabila. Punerea in posesie 'fts~lprateteiee se
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cuvine mandatarului se \a face imediat dupa obtinerea titlului de proprietate si va ti 0
suprafata compacta .nedispersata si amplasata intr-un trup stabilit de comun acord.

6.Raspunderea contractuala

In cazul ca mandantul incheie cu terte persoane fizice sau juridice alte intelegeri scrise
legate de prezentul contract in perioada valabilitatii lui. acesta datoreaza mandatarului
contravaloarea cheltuielilor efectuate incluse in comision si 0 penalizare de 0.15% din
valoarea calculata a suprafetei de teren forestier ce se retrocedeaza.

7. Clauze de validitate

Rezilierea totala sau partiala a clauzelor prezentului contract nu are nici un efect
asupra obligatiilor deja scadente intre parti.

Prevederile alineatului precedent nu sunt de natura sa inlature raspunderea partii care
din vina sa a determinat incetarea contractului.

8. Incetarea contractului

Prezentul contract inceteaza in urmatoarele situatii:
-prin comun acord partile convenind la incetarea contractului;
-prin executarea mandatului;
-prin imposibilitatea de executare in conditiile de forta majora:
-prin revocarea de catre mandant a imputernicirii in urma unui preaviz de cel putin sase
luni. cu obligatia de a achita toate cheltuielile efectuate de mandatar:
-prin renuntarea mandatarului in urma unui preaviz de cel putin trei luni.

9. Notificarisicomunkari

Orice comunicare sau notiticare adresata de una din parti celeilalte, va fi socotita ca
valabil indeplinita daca este transmisa la adresa/sediu. prevazut in partea introducti\a a
prezentului contract ori este contirmata in scris la intalnirile dintre parti.
In cazul in care notificarea/comunicarea se face pe cale postala. se va transmite prin
intermediul unei scrisori recomandate. cu contirmare de primire si se considera primita
de destinatar la data mentionata de oticiul postal primitor pe aceasta contirmare.
Daca notificare3Jcomunicarea se transmite prin telex. telefax. sau e-maiL ea se considera
primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
Orice moditicare de <;ediua partilor din contract VOl'ti comunicate obligatoriu intre parti.
Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una din parti, daca nu sunt confirmate
prin intennediul uneia din modalitatile prevazute la alineatele pnteedente.

lO.Forta maiora



Forta majora exonereaza de raspundere partile in cazul neexecutarii partiale sau totale a
obligatiilor asumate prin acest ontract. Prin forta majora se intelege un eveniment
independent de vointa partilor. imprevizibil si insurmontabil. confirmat de administratia
autoritatilor locale. aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa
execute total sau partial obligatiile asumate.
Partea care invoca forta majora are obligatia sa 0 aduca la cunostinta celeilalte parti. in
scris. in maximum 5(cinci) zile de la loarea la cunostinta a evenimentului.

11. Litieii

Neintelegerile care se vor naste din prezentul contract sau in legatura cu prezentul
contract. inclusiv cele referitoare la valabilitatea. interpretarea. exacutarea sau
desfiintarea lui, vor fi solutionate pe cale amiabila.

Orice litigiu din/sau in legatura cu acest contract. inclusiv referitor la incheierea.
exacutarea sau desfiintarea lui, se va solutiona la instantele judecatoresti din raza
paratului..

12. Clauze finale

Modificarea prezentului contract se face prin act aditional incheiat intre partile
contractante

Prezentul contract s-a incheiat azi in - exemplare, din care - exemplare
pentru MANDANT si - exemplarepentruMANDATAR.si contine4(patru) pagini
stampilate. numerotate si semnate.
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