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                  Societatea OIL TERMINAL S.A 

                  Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanţa 

                  Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 

                  Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului: J13/512/1991 

                  Cod unic de înregistrare: 2410163 

 

 Eveniment important de raportat: Tranzactii incheiate de societate, raportata conform Regulamentului ASF  nr. 5/2018 

 

             In conformitate cu prevederile art. 234 alin. 1 lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018,  Societatea OIL TERMINAL S.A  informează pe toți cei interesați asupra 

incheierii unui act juridic a carui valoare depaseste 10% din cifra de afaceri neta aferenta ultimei situaţii financiare anuale: 

 

Nr. 

Crt

. 

Parte 

contractanta 

Nr. si data 

incheierii 

actului juridic 

Natura 

actului 

juridic 

Descriere 

obiect 

Perioada 

de 

valabilitate 

Valoarea 

totală  

Creanţe 

reciproce 

Garanţii 

constituite 

Termene şi 

modalităţi de 

plată 

Dobanzi si penalitati 

1. CONSIR 

S.A. 

 

Contract de  

lucrari nr. 

125/290/25.09.

2020 

 

Contract 

de  

lucrari 

Moderniz

are 

rezervor  

T31S – 

Sectie 

Platforma 

Sud 

 

Termen de 

execuţie 15 

luni de la 

data 

predarii 

frontului de 

lucru.  

 

26.099.849,41 

Lei, la care se 

adauga TVA 

Nu exista 

creante 

reciproce 

Cuantumul 

garanţiei de 

bună execuţie 

a contractului 

este de 10% 

din valoarea 

contractului. 

 

Achizitorul are 

obligaţia de a 

efectua plata către 

executant în 

termen de 60 zile 

calendaristice  de 

la emiterea 

facturii de către 

acesta, in 

conditiile stabilite 

prin contractul de 

credit bancar cu 

Dobanzi de intărziere:  

 În cazul în care, din vina sa 

exclusivă, executantul nu reuşeşte 

să-şi îndeplinească obligaţiile 

asumate prin contract, atunci 

achizitorul este indreptatit de a 

deduce din pretul contractului, ca 

dobanzi, o suma echivalenta 

cu  0,02%/zi din pretul contractului. 

 In cazul in care achizitorul 

nu onoreaza facturile in termen de 

60 de zile de la data primirii 

acestora,  atunci acesta are obligatia 



 
care se finanteaza 

investitia.  

de a plati, ca dobanzi de intarziere, o 

suma echivalenta cu 0,02%/ pentru 

fiecare zi de intarziere din plata 

neefectuata 

Penalitati de intarziere: In cazul in 

care achizitorul nu onoreaza 

facturile in termen de 60 de zile de 

la data primirii acestora,  atunci 

acesta are obligatia de a plati, ca 

penalitati de intarziere, o suma 

echivalenta cu 0,01%/ pentru fiecare 

zi de intarziere din plata neefectuata   
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