
CONTRACT DE DARE ÎN PLATĂ

între subscrisa, S.C. ROBSYLV COM S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Craiova, 

str. Săcelu nr.10, judeţul Dolj, înregistrată în Registrul Comerţului cu nr.J 16/306/2002, cod unic de 

înregistrare R014565196, în calitate de debitor, denumită în continuare „societate debitoare”, 
reprezentată legal de asociat unic şi administrator ROBU MIHAELA, cetăţean român, domiciliată în 

Drobeta Tumu Severin, str. Calomfirescu nr.40, judeţul Mehedinţi, cod numeric personal 2710902163199, 

pe de o parte şi S.C. RECISEV PLAST S.R.L. -  D, cu sediul în Drobeta Tumu Severin, str. Padeş nr.6, 
judeţul Mehedinţi, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr.J25/169/2011, cod unic de înregistrare 
28399034, în calitate de creditor, denumită în continuare "societate creditoare”, reprezentată de asociat 
unic şi administrator IOVAN ADRIAN-LAURENŢIU, cetăţean român, domiciliat în Drobeta Turnu 

Severin, str. Moldovei nr.l, bl.4, sc.l, et.2, ap.7, judeţul Mehedinţi, cod numeric personal 
1790115250535, pe de altă parte, pentru stingerea parţială a obligaţiilor dintre societatea debitoare şi 
societatea creditoare, s-a încheiat prezentul contract de dare în plată, în baza art.1492 Cod Civil, în

următoarele condiţii: —------- ---------- ----- -------------------- ----------—~~—~~~~~~—-— ■—------ -

Având în vedere că societatea debitoare nu a putut plăti la scadenţă suma de 1.010.355,40 LEI 

(unmilionzecemiitreisutecincizecişicincileişipatruzecibani), datorată conform facturilor

nr.0198/07.01.2012, nr.0199/07.01.2012, nr.0200/13.01.2012, nr.0201/13.01.2012, nr.0217/02.03.2012, 
nr.0218/09.03.2012, nr.0219/16.03.2012, nr.0220/23.03.2012, nr.0221/30.03.2012, nr.0222/02.04.2012, 

nr.0223/03.04.2012, nr.0224/04.04.2012, nr.0225/09.04.2012, nr.0226/10.04.2012, nr.0227/11.04.2012, 

nr.0228/16.04.2012, nr.0229/17.04.2012, nr.0230/18.04.2012, nr.0231/23.04.2012, nr.0232/24.04.2012, 

nr.0233/25.04.2012, nr.0234/26.04.2012, nr.0235/30.04.2012, nr.0236/30.04.2012, nr.0237/03.05.2012, 

nr.0240/08.05.2012, nr.0242/11.05.2012 şi nr.0243/13.05.2012, fiecare cu termen scadent la treizeci de 
zile de la emitere, eu, reprezentantul legal al societăţii debitoare, declar că sunt de acord ca aceasta să 
execute în beneficiul societăţii creditoare o altă prestaţie decât cea datorată, în vederea stingerii parţiale a
obligaţiei de plată.------ —-------------------------------------- .— ---------------- -------~ .—-

Eu, reprezentantul legal al societăţii creditoare, declar că sunt de acord ca aceasta să primească de 
la societatea debitoare o altă prestaţie decât cea datorată în baza facturilor menţionate mai sus, în vederea

stingerii parţiale a obligaţiei de plată. ---------- ----------------- ----------------- --------------------------~~~

Pentru stingerea parţială a obligaţiei de plată a sumei de 1.010.355,40 LEI 
(unmilionzecemiitreisutecincizecişicincileişipatruzecibani), rezultată din facturile menţionate mai sus, 

S.C. ROBSYLV COM S.R.L. prin reprezentantul său legal, dă în plată către S.C. RECISEV PLAST 
S.R.L. - D  următoarele imobile: —------------------------------------ ~~~~~—------- -

1. demisolul imobilului situat în Constanţa, B-dul Mamaia nr.190, judeţul Constanţa, înscris 

în Cartea Funciară 200125-C1-U1 Constanţa, cu nr. cadastral 200125-C1-U1 (nr. cadastral vechi 

116286-C1-U demisol), compus dintr-o încăpere cu suprafaţa utilă de 130,52 mp, împreună cu dreptul de 

proprietate asupra cotei-părţi de 13,04% din părţile şi dependinţele imobilului care, prin natura sau 

destinaţia lor, sunt în proprietate comună, forţată şi perpetuă a tuturor proprietarilor imobilului şi teren 

indiviz aferent cu suprafaţa de 28,27 mp înscris în Cartea Funciară nr.200125 Constanţa (provenită din 

conversia de pe hârtie a C.F. nr.39044 (e:39044) Constanţa), cu nr. cadastral 200125 (nr. cadastral vechi 
14027 (e: 116286)), conform actului de proprietate. ----------------------- ------------

2. apartamentul nr.4, situat în Constanţa, B-dul Mamaia nr.190, et.2, judeţul Constanţa, 
înscris în Cartea Funciară nr.200125-Cl-U7 Constanţa, cu nr. cadastral 200125-C1-U7 (nr. cadastral 
vechi 116286-C1-U04), compus din 3 (trei) camere şi dependinţe (baie, debara şi hol) şi balcon, cu 
suprafaţa utilă de 68,41 mp şi suprafaţa utilă a balconului de 5,67 mp, împreună cu cota-parte de 6,83% 
din părţile din bloc, care, prin natura sau destinaţia lor, sunt în proprietatea comună, forţată şi perpetuă a 
tuturor proprietarilor blocului şi teren indiviz aferent cu suprafaţa de 14,83 mp înscris în Cartea Funciară 

nr.200125 Constanţa (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr.39044 (e:39044) Constanţa), cu nr. 

cadastral 200125 (nr. cadastral vechi 14027 (e: 116286)), conform actului de proprietate. —

Societatea debitoare a dobândit aceste imobile prin contractele de dare în plată nr.86/23.03.2012 şi



Eu, reprezentantul societăţii debitoare, declar, sub sancţiunile prevăzute de art.292 Cod Penal 

privind falsul în declaraţii, că imobilele ce formează obiectul prezentului contract de dare în plată sunt
proprietatea S.C. ROBSYLV COM S.R.L., fară să fi trecut în proprietatea statului în baza vreunui act 
normativ, că, anterior autentificării prezentului act, nu au fost înstrăinate în niciun mod altor persoane 

fizice sau juridice prin act sub semnătură privată sau autentic, nu sunt ipotecate în favoarea vreunei 
persoane fizice sau juridice, nu formează obiectul niciunui litigiu la instanţele judecătoreşti şi nu au fost
revendicate conform Legii nr. 10/2001 şi Legii nr.247/2005. —----------------- ---------—,

Imobilele nu sunt grevate de sarcini sau alte drepturi ale terţilor şi nu au ieşit din circuitul civil, 
aşa cum rezultă din extrasele de carte funciară pentru autentificare nr.72731 şi nr.72734 din 12.09.2012, 
societatea debitoare garantând societatea creditoare contra evicţiunii şi viciilor, conform art.1492 alin.2,
art.1695 şi art.1707 Cod Civil. ~~~~—— —— — ---- -------

Transmiterea de drept a proprietăţii imobilelor descrise mai sus şi transmiterea de fapt a posesiei 

acestora se face către creditor azi, data autentificării prezentului contract de dare în plată. ~—— ——■—

Eu, reprezentantul legal al societăţii creditoare, declar că sunt de acord ca S.C. RECISEV 

PLAST S.R.L. -  D să primească prin dare în plată de la S.C. ROBSYLV COM S.R.L., demisolul ,; 
înscris în Cartea Funciară 200125-C1-U1 Constanţa, cu nr. cadastral 200125-C1-U1 (nr. cadastral vechi 

116286-C1-U demisol), apartamentul nr.4 înscris în Cartea Funciară nr.200125-Cl-U7 Constanţa, cu7  

nr. cadastral 200125-C1-U7 (nr. cadastral vechi 116286-C1-U04) şi terenul indiviz aferent acestora înscris;/ ^  

în Cartea Funciară nr.200125 Constanţa (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr.39044 (e:39044)\ „ -: 

Constanţa), cu nr. cadastral 200125 (nr. cadastral vechi 14027 (e: 116286)), descrise mai sus, la valoarea''/,'^ 
de 1.000.000 LEI (unmilionlei), pentru stingerea parţială a obligaţiei de plată a sumei d e \ ; 
1.010.355,40 LEI (unmilionzecemiitreisutecincizecişicincileişipatruzecibani), rezultată din facturile \  # 
menţionate mai sus şi declar că am cunoştinţă despre situaţia juridică de fapt şi de drept a imobilelor, ştiu 
că au fost dobândite în modul arătat, că nu sunt grevate de sarcini sau alte drepturi ale terţilor, aşa cum a 
fost declarat şi nu au ieşit din circuitul civil, S.C. RECISEV PLAST S.R.L. -  D dobândindu-le fară a 

exonera societatea debitoare de garanţia contra evicţiunii şi de garanţia contra viciilor, conform art.1492

alin.2, art.1695 şi art.1707 Cod Civil. — — — ~ --------—---- ----------------- -

Impozitele şi taxele locale au fost plătite la zi, conform certificatului de atestare fiscală

nr.S65525/10.09.2012 eliberat de Serviciul Public de Impozite şi Taxe Constanţa. ------------ --------- -----
Eu, reprezentantul societăţii debitoare, declar că pentru condominiul din care fac parte demisolul 

şi apartamentul descrise mai sus nu este constituită o asociaţie de proprietari, iar energia electrică şi
utilităţile sunt plătite la zi. ---------~~~~~~~~— ---- —--------- ----- ——

Mie, reprezentantului legal al societăţii creditoare, mi-a fost adus la cunoştinţă de notarul public 

că, în termen de 30 de zile de la data încheierii prezentului contract, S.C. RECISEV PLAST S.R.L. -  D 

are obligaţia să îndeplinească formalităţile de înregistrare fiscală pentru bunurile imobile dobândite prin
acest contract. ---------- —------------------- ---- ~—— — -------------------------~~~—™ ~ ~

Cheltuielile ocazionate de încheierea prezentului contract sunt în sarcina societăţii creditoare.
Demersurile privind întabularea prezentului contract de dare în plată se fac de către notarul public

instrumentat or al actului.---- -----------------------~—~—-------~—

înainte de semnarea prezentului contract de dare în plată, noi, reprezentanţii legali ai părţilor 
contractante, l-am citit fiecare personal şi, de asemenea, ne-a fost citit şi de notarul public, acesta 
explicându-ne conţinutul actului şi consecinţele ce rezultă din el, astfel încât declarăm că întreg conţinutul
actului corespunde întocmai voinţei noastre, drept pentru care semnăm mai jos. ---- ----------—-----

Sunt anexe ale prezentului contract următoarele: extrasele de carte funciară, certificatul de atestare 

fiscală, certificatele constatatoare ale părţilor contractante, precum şi copii ale actelor de identitate ale 

reprezentanţilor legali, contractelor de dare în plată nr.86/23.03.2012 şi nr.50/21.02.2012, facturilor

menţionate, certificatelor de înregistrare ale societăţilor şi ale documentaţiilor cadastrale.-----------~~~~

Redactat şi editat azi, 14.09.2012, în 6 (şase) exemplare originale la sediul Biroului Notarului 

Public NATAŞA LAURA CUCU, Drobeta Tumu Severin, str.Smîrdan nr.l A, judeţul Mehedinţi. ~
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în faţa mea, NATAŞA LAURA CUCU, notar public, la sediul biroului s-au prezentat:

1. ROBU MIHAELA,.cetăţean român, născută la 02.09.1971 în Craiova, judeţul Dolj, domiciliată în 

Drobeta Turnu Severin, str. Calomfirescu nr.40, judeţul Mehedinţi, identificată cu CI seria MH nr.342812 
emisă de SPCLEP Drobeta Tumu Severin la 27.01.2011, valabilă până la 02.09.2021, cod numeric 
personal 2710902163199, în calitate de asociat unic şi administrator al S.C. ROBSYLV COM S.R.L., 
persoană juridică română, cu sediul în Craiova, str. Săcelu nr.10, judeţul Dolj, înregistrată la Registrul 
Comerţului cu nr.J 16/306/2002, cod unic de înregistrare R 14565196,

2. IOVAN ADRIAN-LAURENŢIU, cetăţean român, născut la 15.01.1979 în Drobeta Turnu 

Severin, judeţul Mehedinţi, domiciliat în Drobeta Tumu Severin, str. Moldovei nr.l, bl.4, sc.l, et.2, ap.7, 
judeţul Mehedinţi, identificat cu CI seria MH nr.l85320 emisă de Poliţia Drobeta Tumu Severin la 

26.01.2005, valabilă până la 15.01.2015, cod numeric personal 1790115250535, în calitate de asociat unic 

şi administrator al S.C. RECISEV PLAST S.R.L. -  D, persoană juridică română, cu sediul în Drobeta 

Tumu Severin, str. Padeş nr.6, judeţul Mehedinţi, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr.J25/l69/2011, 

cod unic de înregistrare 28399034,

care, după citirea prezentului înscris, au consimţit la autentificarea acestuia, semnând toate 
exemplarele.

în temeiul art.8 lit. b) din Legea nr.36/1995,
SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.

S-a încasat onorariu 7.440 lei cu T.V.A., din care T.V.A. 1.440 lei, conform o.p. „ j 
S-a încasat şuma de 4.034 lei pentru serviciul de publicitate imobiliară, cod conform

chitanţei nr./^Z./..w^l4.09.2012.
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