
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                                NR INREGISTRARE 
 
 

FORMULAR RETUR     SC AUTO ADRIA SRL   
Client :................................................................... 
................................................................................................... 

Telefon :………....................... 
Fax :...........................................  
Întocmit de :.................................. 
Data :….................... 

Adresa : ..................................................................................... 
................................................................................................... 

Poz. Cod produs Denumire produs Buc. Nr. Factură Data facturii 

1.      

      

      

      

      

Motivul solicitarii de retur marfa (vă rugăm bifati motivul) 
 Am comandat greşit Pt. poz. .................... 
 N-am solicitat această piesă, s-a livrat greşit, pe factură apare codul corect Pt. poz. .................... 
 N-am solicitat această piesă, s-a greşit la livrare şi / sau  facturare Pt. poz. .................... 
 S-a trimis o cantitate mai mare decât cea comandată Pt. poz. .................... 
 S-a trimis o cantitate mai mare decât cea indicată pe factură Pt. poz. .................... 
 S-a greşit la ambalarea piesei Pt. poz. .................... 
 S-a livrat altă piesă decât cea comandată Pt. poz. .................... 
 Considerăm piesa deteriorată în termen de garanţie Pt. poz. .................... 
Alte motive : ………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

Formular completat de  
 
Formular preluat de  
 
Data 
 
 

Către :…………………                                                                                                 Data :………………….. 

Poz. Cod produs Denumire produs Buc Decizia  

1.     

     

     

     

 
Observaţiile vânzătorului : ……………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………...  
 

Nr  aviz expeditie la furnizor 
 

Nr factura retur de la furnizor 
 

Nr factura retur client 
………………………………....................................................................................................................................................................………………………
………….. 



 
 
   
 
 

PROCES VERBAL PREDARE PRIMIRE 
 

FILĂ CEC/ BILET LA ORDIN 
 

Încheiat azi, ........................... 

 
 
 
 
Prezentul proces verbal de predare-primire filă CEC/ bilet la ordin (se taie cu o linie varianta nevalabilă) reprezentând 
garanție de bună execuție a contractului comercial nr. .................... din  data .......................... a fost încheiat între: 
 
SC AUTO ADRIA SRL, Suceava - 720149, str. Gheorghe Doja, nr. 119A, jud. Suceava, înregistrată la Registrul 
Comerţului cu nr. J33/157/2004, CUI R16144169, cont RO75 RNCB 0234 0369 9708 0001 deschis la BCR 
SUCEAVA, reprezentată legal prin doamna Narcisa Airoaei în calitate de director general, pe de o parte 
 

şi                                                                                                 
______________________________________ având sediul în __________________________________ 
________________________________, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J__/____/_____, CUI  
__________________, cont ______________________________________________ deschis la banca 
___________________________________ reprezentată legal prin __________________________________ în 
calitate de ___________________________________, pe de altă parte. 
 
 
S-a predat către SC AUTO ADRIA SRL fila CEC/ biletul la ordin avalizat (se taie cu o linie varianta nevalabilă) cu următoarele 
date de identificare:  
 

.................................. (se completează felul documentului bancar, CEC/ bilet la ordin)  
seria ………………..., numărul ……………………………………,  
emis de ……………………………………………………………………….  
privind suma de acoperire în valoare de (dacă este cazul) ……………………………………..…….…… RON. 
 
 
 

SC AUTO ADRIA SRL va utiliza documentul bancar predat doar în concordanță și conform prevederilor contractului 
comercial de vânzare-cumpărare amintit mai sus, pentru care acesta constituie instrument de garantare a executării 
obligației de plată.   
 
 
 
 
 
Am primit,                                                                                                                                Am predat,  
 
 
SC AUTO ADRIA SRL                                                                                                           _______________



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

PROGRAM luni-vineri 8.00-17.00, sâmbătă 9.00-13.00, duminică ÎNCHIS. 

  
 

VIOREL ILIEŞ 
0742 147803 
viorel.ilies@autoadria.ro 

 
Oraşul Suceava 
Fălticeni 
Târgu Neamţ 
Roman 
Piatra Neamţ (judeţul Neamţ în întregime) 
 

OVIDIU LUPAȘCU 
0749 109000 
ovidiu.lupascu@autoadria.ro 

 
Rădăuţi 
Siret 
Milişăuţi 
Gura Humorului 
Câmpulung Moldovenesc 
Vatra Dornei (judeţul Suceava cu excepţia oraşului Suceava şi 
Fălticeni + împrejurimi). 
 

GEORGE OLARU 
0742 147801 
george.olaru@autoadria.ro 

Județul Botoșani în întregime 
Județul Iași în întregime 

Zita-Cezara Pană 
Tel. 0230 516711 int. 104 
       0742 147800 
zita@autoadria.ro 

Lubrifianți auto și anvelope 
- director vânzări 

- manager de produs CASTROL, ARAL, MOBIL și LUKOIL 

- informații plăți 

Nicoleta Dumitriu 
Tel. 0230 516711 int. 111 
       0742 147809 
iuliana@autoadria.ro 

Piese și accesorii (indiferent de producător) 
- manager produs BOSCH 

Bogdan Bivolaru 
Tel. 0230 516711 int. 109 
       0749 057758 
bogdan.bivolaru@autoadria.ro 

Piese și accesorii (indiferent de producător) 
- manager produs acumulatori TUDOR si MONBAT 

  



 
 
 

Fișă date client (uz intern) 
 

Nume client   

Adresă livrare (se completează 

doar dacă este alta decât adresa 
sediului social) 

 

Nr. telefon firmă   

Nr. fax firmă   

Adresă e-mail firmă   

Cod Turfview localitate   

Cod Turfview domeniu de 
activitate  

 

User PartsCat  

Parolă PartsCat  

  

Nume administrator  

Nr. tel. administrator  

Adresă e-mail administrator   

  

Nume persoană COMENZI 1  

Nr. Tel. COMENZI 1  

Adresă e-mail COMENZI 1  

  

Nume persoană COMENZI 2  

Nr. Tel. COMENZI 2  

Adresă e-mail COMENZI 2  

  

Nume persoană COMENZI 3  

Nr. Tel. COMENZI 3  

Adresă e-mail COMENZI 3  

  

Nume persoană  PLĂȚI  

Nr. Tel. PLĂȚI  

Adresă e-mail PLĂȚI  

 
 
 
 


