CONTRACT DE TRANSPORT
nr 436 data 02/08/2016

Art. 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
S.C. Vicoso Logistica S.R.L cu sediul în Brasov .Str.Caramidariei......... nr. .3.,Punct de Lucru
Str.Caramidariei nr.3 telefon ..0368446318............. , înregistrată la Registrul Comerţului
.Brasov.....sub nr. .J08/1581/2012..............., având cod fiscal nr. RO30752480.............,
reprezentată prin ... Administrator ..... în calitate de CĂRĂUŞ şi
......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................................în calitate de EXPEDITOR
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul prezentului contract constă în transportul, incarcare, descarcare, bunurilor de pana
in 3,5T conform deviz nr din .... de către cărăuş
Art. 3. DURATA CONTRACTULUI
Contractul se încheie pe perioada .....din data de ........................... şi poate fi prelungit de
comun acord printr-un act adiţional la contract semnat de ambele părţi.
Art. 4. TARIFELE
Tarifele de transport sunt :
atasat la prezentul contract plus
Asigurarea de transport se plateste aparte .
Art. 5. MODALITĂŢI DE PLATĂ
Plata se va efectua pe bază de factură cu dispoziţie de încasare emise înainte de sosirea la
descărcare a convoiului , înscrise în documentele de transport primite de la reprezentantul
cărăuşului.
Modul de plata : la finalizare prin factura si chitanta sau prin O.P
Pentru neplată în termenul prevăzut a facturilor se percep penalizări de ...0.01...% pentru
fiecare zi întârziere din suma datorată până la data efectuării plăţii, conform prevederilor din
Codului comercial.

1

Art. 6. OBLIGAŢIILE CĂRĂUŞULUI
Cărăuşul se obligă:
a) să asigure mijlocul de transport în stare corespunzătoare, la data şi ora fixată.
b) să ia în primire marfa;
c) să întocmească după primirea mărfii, documentele de transport.
Art. 7. OBLIGAŢIILE EXPEDITORULUI
a) Sa semneze, CMR,adica scrisoarea de transport
Art. 8. La alegere se va intocmi o polita de asigurare cargo a marfi/obiecte cuti ,in
valoare de comun acord ,plata asigurari find separata de plata transportului.
Art. 9. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
a) Răspunderea expeditorului în contractul de transport auto
Expeditorul va răspunde pentru plata la termen a taxei de transport, orice întârziere ducând la
plata de penalităţi.
b) Răspunderea cărăuşului
Cărăuşul răspunde pentru pierderea totală sau parţială a mărfii ori pentru avarierea ei, din
momentul primirii al transportului şi până în momentul eliberării la destinaţie.
Despăgubirea ce urmează să o plătească transportatorul pentru pierderi, se calculează după
preţul prevăzut în factura care însoţeşte transportul.
În cazul avarierii mărfii în timpul transportului şi din culpa cărăuşului, despăgubirea la care va fi
obligat constă în suma corespunzătoare deprecierii mărfii, fără alte daune.
Folosirea mărfurilor de către cărăuş, atrage răspunderea sa prin plata unei despăgubiri
calculată la valoarea dublă a mărfurilor folosite.
Cărăuşul va fi exonerat de răspundere dacă va putea dovedi că pierderea sau avaria mărfurilor
au fost cauzate din motive de forţă majoră, , etc.
Art. 10. EXONERAREA DE RĂSPUNDERE
Părţile sunt exonerate de răspundere pentru cazurile de forţă majoră, dovedite cu acte legale.
Prin forţa majoră se înţelege: fenomene naturale care împiedică derularea în condiţii de
siguranţă a transportului; reglementări ale autorităţilor locale de tranzit; acţiuni militare; diversiuni,
asediu; acţiuni organizate ale muncitorilor şi funcţionarilor din zonele de tranzit .
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Art. 11. Rezilierea prezentului contract se va putea produce în condiţiile prevăzute în contractul
cu acordul ambelor părţi sau în mod unilateral în caz de neplată în termenul prevăzut.
Art. 12. Toate litigiile generate de derularea contract sunt de competenţa arbitrajului Camerei
de Comerţ şi Industrie . Brasov. care este recunoscută de semnatarii contractului.
Art. 13. Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare din care un exemplar la expeditor şi
un exemplar la cărăuş.
Art. 14. Orice înţelegeri care nu sunt în formă scrisă şi semnate de ambele părţi nu sunt
recunoscute.
BENEFICIAR,
Domnul

CĂRĂUŞ,
Vicoso Logistica srl
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