
PRESEDINTE 

(14k/«W 

ROMÂN1A 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
-CONSILIUL LOCAL- 
HOTĂRÂREA NR.  ,(75  

Din 	22. • /Z- • 	2021 

Privind: Acordul Consiliului Local al Municipiului Tecuci pentru incheierea unui contract de 
sponsorizare intre SC Furtuntec SRL şi Spitalul Municipal „Anton Cincu„, având ca obiect lucrări 
de modernizare, igienizare şi dofări, destinate Secţiei de Pediatrie a Spitalului Municipal Anton 
„Cincu Tecuci„ 

Iniţiator Lucian — Grigore Costin Primarul municipiuk, ecuci, judeţglfG94ţi; 
Număr de inregistrare şi data depunerii proiectului ,Ct 7 	din 	.2021: 
Consiliul local al municipiului Tecuci, jud. Galaţt, intrunit în şedinţa ordinara din  2Z _ 2_ , 	2021 
Având în vedere: 
- adresa SC FURTUNTEC SRL inregistrată  la Municipiul Tecu9i, nr. 15578 / 2 21; 
- referatul de aprobare a iniţiatorului,inregistrat sub nr. 	din 	 2021 ; 
- raportul 	s • ciali e intocmit d,p Di ecţia Generală  conomică  şi Serviciul Patrimoniu , 

inregistrat sub nr 	# 	din 	(6, 	.20 
- avizul comisiilor de specialitate nr (  
- prevederile art. 129 alin.1, alin (2), lit d ,alin (7) lit. c şi alin. (14), art.139 alin.(1) şi alin.(3) i art. 

196 alin. (1) lit. (a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările 
ulterioare; 

HOTĂRĂ  ŞTE: 

Art.1 Consiliul Local al Municipiului Tecuci işi exprimă  acordul pentru incheierea unui contract 
de sponsorizare intre SC Furtuntec SRL din Tecuci şi Spitalul Municipal „Anton Cincu„ Tecuci — 
Galaţi , având ca obiect lucrărl de modernizare, igienizare şi dotări, destinate Secţiei de Pediatrie a 
Spitalului Municipal „Anton Cincu„ Tecuci; 

Art. 2. Valoarea estimată  a contractului este de 205492,92 lei confortn devizului prezentat, iar 
condiţiile fiind stabilite potrivit Contractului cadru, anexe nr. 1 şi 2 la prezenta hotăffire. 

Art.3 Se imputerniceşte Primarul Municipiului Tecuci să  vizeze contractul de sponsorizare; 
Art.4. Prezenta hotărke va fi adusă  la cunoştinţa celor interesaţi prin grija secretarului general al 

municipiului Tecuci. 
Art.5. Prezenta hotărâre va fi dusă  la indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci 

Contrasemnează  pentru legalitate 
SECRETAR GENERAL 

Jr. George Lucian Borşan 



 

flombor of CI80 FocloratIon 

CERTIFIED MANADEMENT SYSTEM 
ISC) 9001 

FURTUNTEC S.R.L. 
Str.Gheorge Petrascu nr.42 Loc.Tecuci Jud.Galaţi 

Nr.Reg.Com. J17/1745/2004 Cod Fiscal R16897701 
Capital social: 1 000 200 RON 

Tel. +40(0236) 813 415; 0730 576 276; 0722 382 564 
e-maikofficegfurtuntec.ro  

Deviz estimativ de lucrari de modernizare, igienizare si dotare privind sponsorizare 

SPITALUL "ANTON CINCU" - Sectia pediatrie 

Nr. 

crt. 

Denumirea capitolelor de cheltuieli 

Valoarea cheltuielilor/obiect, 

LEI 

LUCRARI MODERNIZARE 

1. 

Amenajarea terenului : 

CURATAT pereti (regie proprie- desfacerea 

tencuielilor la pereti sau tavane) 

480 mp*7.5 lei/mp 

3600.00 LEI 

2 

Desfacerea placajelor din faianta, gresie ,ceramic ( 

REGIE PROPRIE) 

150 mp *25.50 
3825.00 LEI 

3 Tencuieli interioare (REGIE PROPRIE) 

480mp*53 25440.00 LEI 

4 Schimbare tamplarie PVC 38321.07 LEI 

Televizoare LED 
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5 4 b*1500 6000.00 LEI 

6 

Combina frigorifica 

1 buc* 1525 1525.00 LEI 

7 

Strat suport pentru pardoseli cu sapa autonivelanta 

(REGIE PROPRIE) 
163.46 mp*110 

17980.60 lei 

8 

-linoleum 185 mp*651ei/ mp-12025 lei 

-adeziv 75kg*13.51ei- 1012.50 lei 

-cordon sudura 163.46*6.31ei / ml- 1029.80 lei 

-margine flexibila 163.46* 3.401ei/m1- 555.76 lei 

-margine rebordare 163.46* 41ei/m1- 653.84 lei 

- aplicare linoleum 

185 mp*100 lei/mp-18500 lei 

33776.90LEI 

9 

Diverse lucrari la instalatiile electrice: demontare 

becuri, tuburi fluorescente 

(30 BUC*3.60) 
108.00 LEI 

t!.10 

Protectie pal pat- dimensiune 2m*0.80 

6 buc*250 lei 1500.00 LEI 

11 

Aplice — 

10 buc*180 lei/buc 1800.00 LEI 

12 

Prize PT- 

8 buc*29.571ei/ buc 236.56 LEI 

13 
Comutator simplu PT — 

3 buc*20 lei/buc 60,00 LEI 

14 

Var 

5*350 lei/buc- 1050 lei 
-aplicare var 

480*12 lei /mp- 5760 lei 

6810.00 LEI 

15 

Amorsa 

15(10 L)*35.00 lei 525.00 LEI 

16 

Glet interior de 1 cm grosime din ipsos- var executate 
manual 

480mp*55.00 lei/mp 
26400.00 LEI 

2 



1 7 G1af pervaze Pvc alb montate la ferestre 560,00 LEI 

i 8 

Montare vas closet complet echipat din semiportelan, 

portelan sanitar... cu rezervor de apa 

Material = 1 buc * 700.00 lei 

Manopera= 1 buc * 150.00 lei 

850.00 LEI 

1 9 Vas closet montat pe perete 

1 buc*  349.00 lei/buc 

349.00 LEI 

20 

Montare lavoar din semiportelan, portelan sanitar 

Material 	1 buc * 500 lei 

Manopera = 1 buc * 175 lei 

575.00 LEI 

21 

Lavoar 52X43 alb cu baterie 

1 buc*  250 leilbuc 250.00 LEI 

22 

Obiecte sanitare la baie montat oglinzi, etajera, port 

prosop, porthartie, sapuniera 

1 buc * 110.SOlei 

Manopera= 1 buc * 45.50 lei 

156.00 LEI 

23 

Sapuniera 

1 buc * 48.00 lei 48.00LEI 

24 

Port hartie 

1 buc * 20.00 lei 20.00 LEI 

25 

Port prosop 

1 buc * 66.00 lei 66.00 LEI 

26 

Etajera baie 

1 buc * 52.00 lei 52.00 LEI 

27 

Oglinda 

1 buc * 200.00 lei 200.00 LEI 

28 

Montare cabina dus 

Material = 1 buc * 155.00 lei 

Manopera = 1 buc * 300.00 lei 

455.00 LEI 

29 

Cabina dus + cadita 

1 buc * 749.00 lei 749.00 LEI 

Montare set dus para + furtun + suport+ saponiera 
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30 Manopera= lbuc * 75 lei 75.00 LEI 

31 

Set dus para + furtun +support 

1 buc * 250.00 lei 250.00 LEI 

32 

Sapuniera bara dus 

1 buc * 120.00 lei 120.00 LEI 

CHELTUIELI — 172683.13 LEI 

TVA 	- 	32809.79 LEI 

TOTAL 	- 205492.92 LEI 
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CONTRACT DE SPONSORIZARE 

PĂRTILE CONTRACTANTE 

S.C. FURTUNTEC S.R.L., persoană juridică romănă cu sediul in Tecuci, 

str. Gheorghe Petrascu, nr. 42, judetul Galati având de identificare in cadrul Registrul 

Comerţului J17/1745/2004, C.U.I — RO 16897701, având cont IBAN: R086 BACX 0000 

0004 6598 9000, deschis la Unicredit Bank — Agentia Tecuci, reprezentată prin OLARU 

GHEORGHE -administrator, denumit „SPONSOR", 

şi 

SPITALUL „ ANTON CINCU " TECUCI, Sectia Pediatrie, cu sediul Str. 

Elena Doamna, nr. 1, cod fiscal 4322270, tel: 0236812116 reprezentată prin MATROF 
DANIELA — sef şi, denumit in continuare „BENEFICIAR" 

in temeiul Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, au convenit incheierea prezentului 

contract de sponsorizare cu acordul Consiliului Local al Unitatil Administrativ Teritoriale 

Tecuci iud. Galati reprezentata prin LUCIAN COSTIN —primar. 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 
Obiectul contractului îl constituie executia unor lucrari de modernizare, igienizare, dotari 

tehnice pentru imbunatatirea conditiilor de functionare si furnizare a actului medical pe 
etajul I partea dreapta reprezentata de saloane si hol insumand o suprafata de 163.46 mp 
efectuate de catre sponsor in favoarea SPITALULUI „ ANTON CINCU " TECUCI, Sectia 
Pediatrie . 



2. DURATA CONTRACTULUI 

Prezentul Contract intra in vigoare la data semnarii de catre ambele parti si isi inceteaza 

efectele la data de 	  Contractul poate fi prelungit prin acordul scris al 

părţilor contractante cu cel puţin 1 zi inainte de expirarea duratei initiale. 

3. OBLIGATIILE PARTILOR 

a) 	Sponsorul are urmatoarele obligatii: 

• Sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea intr-un mod care sa nu lezeze, direct su 

indirect, activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea si linistea publica; 

• Sa respecte prevederile legale privind sponsorizarea. 

b) 	Beneficiarul are urmatoarele obligatii: 

• Sa utilizeze bunurile achitate de Sponsor ; 

• Sa asigure cu aprobarea „Directiei de sanatate publica jud. Galati " delimitarea zonei 

de lucru a sponsorului de cea in care se desfasoara in conditii optime actul medical 

• Sa asigure colectarea si transportul materialului rezultat in urma lucrarilor de 

modernizare la groapa de gunoi 

• Sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea, in mod gratuit, prin promovarea 

numelui, marcii sau imaginii sponsorului; 

• Sa respecte prevederile legale privind sponsorizarea. 

4. DREPTURILE PARTILOR 

Sponsorul are dreptul sa verifice daca se respecta destinatia bunurilor prevazuta in Contract 

si sa atraga raspunderea Beneficiarului de indata ce constata incalcarea de catre acesta a 

obligatiilor asumate. In baza acestui drept, la cererea Sponsorului, Beneficiarul are obligatia de 

a pune la dispozitia acestuia documente doveditoare in acest sens. 

5. FORTA MAJORĂ 

Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, in cazul neexecutării parţiale sau totale a 

obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţa majoră se inţelege un eveniment 
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independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după incheierea 

contractului şi care impiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate. 

Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, in 

scris, in maximum 5 (cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore, impreună cu avertizarea 

asupra efectelor şi intinderii posibile a forţei majore, se va comunica in maximum 15 

(cincisprezece zile) de la apariţie. 

Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere. Dovada va fi certificată de Camera 

de Comerţ şi Industrie sau alt organism abilitat de legea statului care o invocă. 

Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi incetarea 

cauzei acesteia in maximum 15 (cincisprezece) zile de la incetare. 

6. CLAUZA DE CESIUNE A CONTRACTULUI 

Una dintre părţi poate transmite unei terţe persoane, total sau parţial, drepturile şi 

obligaţiile ce i se cuvin prin acest contract, numai dacă a obţinut acordul scris al celeilalte 

părţi, care trebuie comunicat in 10 zile. 

Dacă nu se primeşte nici un răspuns, inseamnă că nu se consimte la cesiunea contractului 

şi aceasta nu poate avea loc. 

7. iNCETAREA CONTRACTULUI 

Prezentul Contract incetează in următoarele cazuri: 

a) Prin expirarea duratei contractului, iniţială şi neprelungită sau prelungită in condiţiile 

prezentului Contract; 

b) Prin acordul de vointa al Partilor, exprimat in scris şi semnat de reprezentanţii autorizaţi 

ai Părţilor, intervenit la orice moment al executării prezentului Contract; 

c) Prin dizolvarea uneia dintre Parti sau prin deschiderea procedurii de faliment impotriva 

acesteia, chiar neurmata de declararea falimentului, in baza unei simple instiintari 

adresate in acest sens de catre cealalta Parte, cu efect imediat, fara a mai fi necesara nici 

o alta formalitate judiciara (de exemplu interventia instantei judecatoresti) sau 

extrajudiciara; 
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d) Prin persistenta unui caz de forta majora pe o durata mai mare de 45 de zile, in baza 

unei simple instiintari adresate in acest sens de partea neafectata de forta majora, cu 

efect imediat, fara a mai fi necesara nici o alta formalitate judiciara sau extrajudiciara; 

e) Prin denunţare unilaterala, declarata de Beneficiar, cu un preaviz scris de 30 de zile, fara 

a mai fi necesara nici o alta formalitate judiciara sau extrajudiciara, fără  răspundere 

pentru pagube. 

f) Prin reziliere, în conformitate cu dispoziţiile legii i ale prezentului Contract. 

8. INTERPRETAREA CONTRA CTUL UI 

a) Toate dispoziţiile din prezentul contract vor fi interpretate în conformitate cu principiul 

bunei-credinţe ce guvernează  relaţiile contractuale între cele două  părţi. 

b) Pe tot cuprinsul acestui contract, orice referire facuta la Contract este prezumata a 

include si orice anexa sau act aditional asupra caruia partile au convenit, precum si orice 

modificare sau inlocuire a acestora. 

c) In cazul în care orice dispoziţie a prezentului contract va fi considerată  ca fiind fie nulă, 

fie neexecutabilă  din orice motiv independent de voinţa părţilor, respectiva clauză  va fi, 

dacă  este posibil, modificată  de către părţi în sensul respectării voinţei reale a părţilor. 

Chiar însă  în cazul declarării nulităţii uneia din clauzele prezentului contract, celelalte 

dispoziţii ale prezentului contract nu vor fi afectate de cazul de nulitate parţială. 

Dispoziţiile prezentului contract se vor aplica astfel în măsura maximă  permisă  de lege, 

in conformitate cu vointa partilor. 

d) Orice clauza a prezentului contract se interpreteaza ca parte a acestui contract, iar nu 

izolat. 

e) Interpretarea prezentului contract si a oricarui act aditional sau anexa, parte integranta la 

prezentul Contract se interpreteaza in conformitate cu intentia reala a partilor, nu dupa 

sensul literal al termenilor. 

f) Referirea la termenele exprimate in zile, va avea in vedere zile calendaristice, iar in 

calcul vor fi cuprinse atat ziva de inceput cat si cea de sfarsit a termenului. 

g) In acest Contract titlurile au fost introduse numai pentru facilitarea referintelor si nu 

afecteaza interpretarea acestuia. 

4 



h) Referirea la oricare din Partile semnatare ale prezentului Contract va avea in vedere si 

succesorii sai in drepturi. 

i) Pe tot cuprinsul acestui contract, in afara cazului cand contextul exclude aceasta 

varianta, singularul include si pluralul si viceversa. 

9. LITIGII 

Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau in legătură cu prezentul contract, 

inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui vor fi 

soluţionate pe cale amiabilă. 

Dacă părţile nu vor ajunge la o inţelegere amiabilă in termen de 15 zile de la inceperea 

tratativelor, atunci litigiile vor fi inaintate spre soluţionare instantelor judecatoresti competente. 

10. DISPOZITH FINALE 

Prezentul contract intră in vigoare la data semnării sale. 

Prezentul contract s-a incheiat i semnat in 3 exemplare originale de egală valoare 

juridică, la data de 	 

SPONSOR, 
S.C. FURTUNTEC S.R.L. 
OLARU GHEORGHE 

Unitatea Administrativ Teritoriala Tecuci iud. Galati 
LUCIAN COSTIN 

BENEFICIAR, 
SPITALUL „ ANTON CINCU " TECUCI, 

Sectia Pediatrie 

MATROF DANIELA 
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