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CONTRACT DE AMANET
Numărul şi data specificat pe verso sub denumirea Număr contract şi Data contract.
Încheiat între subsemnaţii: S.C. LONCA S.R.L. cu punct de lucru în Cluj-Napoca, str. St.David Francisc nr 15 înmatriculată la Registrul comerţului Cluj sub
nr.J12/2678/2003 reprezentată valabil şi legal la semnarea prezentului contract prin reprezentantul specificat pe verso, sub denumirea de Reprezentant, în calitate de administrator,
denumită în cele ce urmează. Firma şi persoana al cărui domiciliu, act de identitate şi adresa, sunt specificate pe verso sub denumirea Client, sau firma a cărei denumire, sediu, cod
fiscal şi reprezentant legal sunt specificate pe verso sub denumirea Client, denumită în cele ce urmează Client în următoarele condiţii:
Art.1 Bunul amanetat
Clientul amanetează firmei bunul specificat pe verso sub denumirea de Obiect.Subsemnatul client declară pe proprie răspundere, cunoscând consecinţele prevăzute de
legea penală pentru declaraţii nesincere, că bunul amanetat este bunul meu propriu, deţinut cu titlu de drept, de proprietate, că acesta nu este furat, găsit, de asemena subsemnatul
client declară pe proprie răspundere că prezentul bun nu a fost constituit drept garanţie în favoarea nici unui fel de persoane fizice sau juridice, nu face obiectul nici unui legat de
titlu de proprietate, iar dacă acesta este din aur nu este nou şi au fost plătite toate taxele.
Art.2 Contravaloarea amanetului
Firma ia în amanet bunul mai sus descris, fapt pentru care plăteşte clientului suma specificată pe verso sub denumirea Valoare, suma pe care clientul, prin semnarea
prezentului contract, declar că am primit-o în întregime. Comisionul de amanet al firmei este specificat pe verso sub denumirea proc./zi şi Total comision calculat la suma indicată.
Clientul mă oblig să restitui firmei la scadenţa prezentului contract suma specificată pe verso sub denumirea Total de plată reprezentând suma primită şi comisionul
firmei. Firma acordă posibilitatea restituirii sumei primite în termen de 5 zile de la scadenţa contractului.
Art.3 Durata contractului
Durata contractului este specificată pe verso sub denumirea de număr de zile şi începe din ziua semnării prezentului contract.Scadenţa contractului este la data
expirării, specificat pe verso plus 5 zile de la data scadenţei.
Art.4 Posesia bunului pe perioada amanetării
Părţile de comun acord convenim că bunul amanetat să rămână în posesia firmei pe întreaga perioadă a întregului contract. Predarea bunul către firmă se consideră
făcută în momentul semnării prezentului contract. Firma îşi asumă răspunderea pentru paza bunului pe perioada cât posesia acestuia îi aparţine.
Art.5 Obligaţiile firmei
Firma se obligă faţă de client să păstreze bunul în condiţii bune pe durata contractului să restituie bunul clientului în cazul restituirii de către acesta a sumei menţionate
în art 2 al prezentului contract. Firma nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele vicii ascunse ale bunului.
Art6 Executarea contractului cu jurrisdicţia
Locul executării prezentului contract este mun. Cluj-Napoca, str.David Francisc 15 Parţile de comun accord convin că eventualele litigii dintre ele apărute ca urmare a
încheierii, derulării sau nerespectării prezentului contract să fie de competenţa instanţelor judecătoreşti din Cluj-Napoca.
Art.7 Dispoziţii finale
Prezentul contract conţine două pagini şi a fost redactat în două exemplare. Prezentul contract este valabil daca pe verso sunt listate poziţile menţionate sub
denumirile:Reprezentant, Client, Obiect, ValoareProc./zi, Comision, Total de plata, Nr de zile, Data contractului şi este semnat de către client .
Data contractului este specificată pe verso la denumierea Data contract.
CONVENŢIE
Accesorile contractului de amanet menţionat între S.C. LONCA S.R.L. şi client. Prin prezenta clientului specificat pe verso sub denumirea Client autorizează pe baza
deciziei nr.235/1902 a Curţii de Casaţie firma creditoare să vândă bunul amanetat conform contractului de amanet sus menţionat în orice mod doreşte, în scopul satisfacerii
creanţei sale rezultate din contract. Clientul conferă acest drept în executoriu nemaifiind necesară îndeplinirea altor forme din partea firmei. Firma este de acord cu autorizarea
menţionată.

