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Anexa nr. 3 la HCL nr. __________ 

 

   Presedinte de sedinta,                              Secretar General al com. Padina 

   TABUSCA VIOREL   FRATICA NICU 

 
 

RO M A N I A 

JUDEŢUL BUZAU 

PRIMĂRIA COM. PADINA 

 

 

PRECONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE 
 

         Nr._______ din __________________ 

 

 

 Încheiat între: 

  COM. PADINA, cu sediul in Str. Mare, nr. 91 A, telefon 

0238/534173, cont _________, deschis la Trezoreria Pogoanele, reprezentată prin  

dr. Chirita Ionel – primar, în calitate de vânzător 

  

 şi    

        __________________, cu sediul în __________, str. 

_______________ nr.___________, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. 

_______________, având cont nr._________, deschis la ___________________, 

sucursala ________________, reprezentată prin _________________, 

_____________, în calitate de cumpărător, a intervenit următorul precontract: 

 

Cap.I. Obiectul precontractului : 

 

Art.1. COM. PADINA, cu sediul in Str. Mare, nr. 91 A vinde urmare a 

licitaţiei publice din ____________ şi __________________ cumpără imobilul 

situat în  com. Padina, jud. Buzau,  in suprafata de 129 mp, str. Mare, nr. 97 

  

Cap.II. Preţul precontractului  
   

Art.2. Preţul imobilului care face obiectul prezentului precontract este în 

sumă de _______ euro, conform Procesului verbal de adjudecare nr.____din___  

 

Cap.III. Modalităţi de plată 

Art.3. Cumpărătorul va plăti preţul integral în lei la cursul oficial comunicat 

de BNR din ziua plăţii, în termen de 30 zile de la data semnării precontractului de 

vânzare – cumpărare. 
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Art.4. Plata se face  prin ordin de plată în contul nr. 

_________________________ deschis la Pogoanele, cod fiscal 

__________________. 

 

Art.5. În cazul în care cumpărătorul nu achită integral preţul precontractului 

în termenul stabilit,  precontractul este rezolvit de drept, fără somaţie şi fără punerea 

în întârziere a cumpărătorului. 

 

 

Cap.IV. Drepturile şi obligaţiile părţilor : 

4.1. Obligaţiile vânzătorului 

 

  Art.6. Vânzătorul se obligă să răspundă pentru viciile ascunse ale imobilului 

precum şi pentru sarcinile la care putea fi supus imobilul şi care nu au putut fi 

cunoscute la încheierea prezentului contract. 

 

  Art.7. Vânzătorul garantează pe cumpărător contra oricărei evicţiuni totale 

sau parţiale a lucrului vândut. 

 

4.2.Obligaţiile cumpărătorului 

 

Art.8. Cumpărătorul se obligă să plătească integral preţul  imobilului care 

face obiectul prezentului precontract în termen de 30 zile de la data semnării 

precontractului de vânzare – cumpărare. 

 

              Art.9. Predarea-primirea imobilului se va realiza în baza unui proces 

verbal, în termen de 48 ore de la data achitării de către cumpărător a pretului 

precontractului. 

 

Art.10. Cumpărătorul are obligaţia să asigure posibilitatea de acces a 

celorlalţi locatari din imobil în spaţiile unde există instalaţii şi utilităţi comune, în 

vederea executării de reparaţii. 

 

Art.11. Cheltuielile legate de autentificarea contractului  precum şi plata  

taxelor  pentru transcrierea imobilului în C.F. , cad în sarcina cumpărătorului 

 

    Cap.V. Forta majora 

 

             Art.12. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea 

obligaţiilor asumate prin prezentul precontract, pe toată perioada în care aceasta 

acţionează. 

 

    Art.13. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a 

notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice 

măsuri care îi stau la dispoziţie in vederea limitării consecinţelor. 
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 Cap.VI. Dispoziţii finale: 

 

Art.14. Prin semnarea prezentului precontract părţile confirmă că sunt de 

acord integral şi necondiţionat cu clauzele inserate în prezentul precontract.  

   

           Art.15. Prezentul precontract a fost încheiat azi, la data de_____________, 

în temeiul ………. şi în baza prevederilor Codului civil în materie, în patru 

exemplare. 

 

   

      VÂNZĂTOR                                     CUMPĂRĂTOR   


