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CONTRACT DE COMISION

I. PARTILE CONTRACTANTE
S'C. TURSIB S.A. cu sediul in Sibiu, str. Calea Dumbravii nr. 133-135, telefon 0269/426100,
fax 0269/210771,e mail: office@tursib.ro, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J
32/1024/98, CUI RO 789401, avand contul curent nr. RO03RNCB0227036043890001, deschis la
B.C.R. - filiala Sibiu, reprezentata prin director general ing. Adrian Popa, in calitate de comitent
si
.................................

cu sediul in ..........................................., inregistrata la Oficiul

Registrului Comertului sub nr. ..................................., având CUI ..................................,
telefon/fax ........................................, e-mail ................................................ reprezentata prin
................................, in calitate de comisionar,

au convenit incheierea prezentului contract de comision cu respectarea urmatoarelor
clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art' 1 SC Tursib SA Sibiu se obliga sa predea comisionarului, la cererea acestuia, o cantitate de
bilete de calatorie stabilita de comun acord, in vederea punerii lor in vanzare.
Art ' 2 Plata biletelor se va face de catre comisionar in momentul ridicarii biletelor de la
comitent.
III. VALOAREA COMISIONULUI
Art. 3 Pentru vanzarea biletelor de calatorie S.C. Tursib S.A. va plati comisionarului un
comision intre 5%-9% stabilit in functie de valoarea biletelor ridicate si achitate catre Tursib pe
perioada unei luni calendaristice, conform grilei aprobate de catre Consiliul de Administratie
al societatii. Comisionarul va emite factura si decontarea se va efectua fie prin chitanta fiscala (in
cazul platii in numerar) sau ordin de plata (in cazul viramentului bancar). Grila de acordare a
comisionului valabila la data incheierii prezentului contract este anexata contractului .
Comitentul isi rezerva dreptul de a modifica aceasta grila, urmand a se incheia un act aditional in
acest sens.
Art' 4 Comitentul va achita contravaloarea comisionului calculat, la inceputul fiecarei luni pentru
luna anterioara.
Nu se admite compensarea contravalorii biletelor si abonamentelor vandute cu comisionul aferent.

IV. OBLIGATIILE PARTILOR
Art. 5. Comisionarul are urmatoarele obligatii:
- sa verifice cantitatea primita si ordinea seriilor. S.C. TURSIB S.A nu raspunde de ulterioarele
lipsuri din cantitatea ridicata de comisionar.
- sa tina evidenta vanzarii de bilete separat, astfel incat sa poata face obiectul controlului
efectuat de comitent
- sa se supuna controlului efectuat de Tursib cu privire la evidenta vanzarii biletelor
Art. 6 Comitentul se obliga :
- sa predea, la solicitarea comisionarului, bilete de calatorie, cantitatea urmand a fi stabilita de
comun acord (in conditiile stabilite prin clauzele prezentului contract)
- sa plateasca comisionul datorat la termenele si in conditiile prevazute de prezentul
contract.
V. NOTIFICARI
Art. 7 In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte
este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a
prezentului contract.
In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata,
cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal
primitor pe aceasta confirmare.
Daca notificarea se trimite prin fax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a
fost expediata. Comunicarile prin posta electronica se vor transmite la adresa de e mail prevazuta in
contract ,in format needitabil cu semnatura/stampila (exceptie factura -conform Codului Fiscal
semnatura/stampila nu sunt obligatorii)
E-mail ...........................................................................................................
In cazul in care notificarea se face prin intermediul executorilor judecatoresti sau alte organe
asemenea, se aplica regulile specifice.
Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin
intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.
VI. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
Art. 8 In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse
spre solutionare instantelor de judecata competente in a caror raza teritoriala isi are sediul
comitentul.
VII. INCETAREA CONTRACTULUI
Art. 9 Partile pot rezilia de comun acord contractul in orice moment, precum si unilateral in cazul
neindeplinirii obligatiilor de catre cealalta parte contractanta.
Art. 10 Contractul va fi reziliat de plin drept (pact comisoriu), in urmatoarele cazuri:
- fata de una dintre partile contractului a fost deschisa procedura de insolventa in forma generala sau
simplificata (faliment);
- una din parti cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract, fara acordul
scris prealabil al celeilalte parti;
Art. 11 Independent de cele mentionate mai sus, partile pot denunta unilateral contractul cu un
preaviz de 5 zile de la data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.
Art. 12 In toate cazurile, incetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor
deja scadente intre partile contractante.

VIII. FORTA MAJORA
Art.13 Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de
executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza
prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a
fost cauzată de forţa majoră, definită conform legii.
Art.14 Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 5 zile,
producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitarii consecintelor lui
IX. CLAUZE FINALE
Art. 15 Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile
contractante.
Art. 16 Partile convin ca prevederile prezentului contract reprezinta in totalitate termenii aplicabili
acestuia si nu exista elemente secundare asupra carora partile nu au convenit .
Art. 17 Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii si este operant pe o perioada de un an.
La expirarea termenului stabilit, contractul se prelungeste automat pentru perioade succesive de
timp, daca nici una dintre parti nu solicita in prealabil incetarea acestuia.
Prezentul contract a fost incheiat azi, .................., intr-un numar de 2 exemplare originale, cate unul
pentru fiecare parte.
COMITENT,
S.C. TURSIB S.A.

COMISIONAR,
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...........................................

SEF DEP JURIDIC ACHIZITII PUBLICE
Jr. Ramona Gligor

Grila de acordare a comisioanelor catre agentii economici care vand bilete
Tursib, aprobata prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. …/……
INCASARI LUNARE

COMISION

-intre 0-7.499 lei
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