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Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :BVB,categoria I 
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Parte contractanta-S.C.Mentchim S.A. Rm Valcea- in calitate de furnizor prestari 
servicii 
 

Contract nr. 2070216/28.09.2007 :
●Obiectul contractului -lucrări de construcţii montaj pentru mărirea capacităţii la 

instalaţiile de anhidridă ftalică si dioctilftalat (confecţionat schimbător de căldură cu 
suprafată de transfer termic 106 mp) ; 

●Valoare contract- 330.016 lei; 
●Termen şi modalităţi de plată- 30 zile de la facturare cu OP sau compensare.  
● Nu există garanţii contractuale deoarece lucrările se plătesc în funcţie de 

etapele de execuţie. 
S.C. Oltchim S.A. Rm. Valcea asigură materialele necesare executarii lucrarilor 

care fac obiectul acestui contract si pe care ulterior le facturează. 
La data de 01.10.2007, situatia datoriilor si creantelor reciproce este urmatoarea: 

            lei 
Denumire societate Oltchim- furnizor Oltchim-client 
S.C.Mentchim S.A. Rm Valcea 13.213.391 0

 
Mentionam ca actul juridic prezentat a fost încheiat cu respectarea intereselor 

societăţii în raport cu ofertele de acelasi tip existente pe piaţă. 
 

Director General, 
Roibu Constantin 
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