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DEFINITII

CONTRACT DE CONCESIUNE

CONTRACT: act juridic civil constând in acordul de voinţe încheiat între două
sau lUai multe persoanc fizice şi sau juridice de drept public şi sauprivaL.in
scopul de a crea. modifica sau stinge raporturi juridice:
CONTRACT DE CONCESWNF : contractul prin care o persoană fizică şi
sau juridică. numÎl[l concesionar. dob,'indeşte dreptul de a exploata anumite
bunuri sau servicîi publice ale statului sau unităţilor administrativ teritoriale.
numită concedent ;

AL OPERATORULUI DE SERVICII

CONCEDENT : iVlunicipiul Oradea. titularul de drept public şi /sau privat
care deţine bunuril" şi sau serviciile care constituie obiectul unui contract de
concesiune
CONCESIONAR O.T.L - RA. Oradea: persoana juridică care a dobândit.
printr-un contract de concesiune. dreptul de il exploata anumite bunuri sau
servicii publice:

REGIA AUTONOMĂ
ORADRA TRANSPORT LOCAL

OPERATOR DE SERVICII l)liBLlCE : persoana lizic:i şi / sau juridică care
destaşoară ansamblul aCţiunilor de Lltilitateşi interes public local sau judeţean.
prestate din iniţiativa şi sub organizarca autorităţilor administraţiei publice
locale, prin care se asigură înfiinţarea. dezvoharea. gestionarea. exploatarea a
unor sisteme comunitare de lIlilităţi publice şi furnizarea şi prestarea de servicii
de utilit[lţi publice utilizatorilor pe raza teritorială [1 unită\ii administrativ
teritorială:

SERVICII PUBLICE : serviciile (;oncesionate coneesionarului de către
concedent (a se vedeil ohiectul contractului) :
UTILIZATORI : persoane fizice sau iuridice care beneticiază. direct ori
indirect. individual sau colectiv. de serviciile de utilităţi publice, in condiţiile
legii;
DOMENIUL PUBLIC (BUNURILE PUBLICE) : totalitatea bunurilor mobile
şi imobile dobîndite' [lotrivit legii. allate În proprietatea publică a unităţilor
administrativ - teritoriale. care. potnvit legii ori prin natura lor. sunt de folosinţă
Sau de interes public local ori judeţean. declarate ca atare prin hotiirâre a
consiliilor locale sau a consiliiloriudeţene şi care nu au fost declarate prin lege
bunuri de uz sau de interes public naţional (Constituţia ROlmînici. art. 135. pc!.

3. Codul civil. art. 475 alin 2):

[

DOMENIUL PRIVAT (Bl'NVRILE PRIVATE) : totalitate bunurilor mobile
imobile, <lltele decât cele din domeniul public, intrate în proprietatea unităţilor
administrativ - teritoriale prin modalitiiŢile prevăzute de lege (Constituţia
României, an. 135, Pl't. :::. llrevede că proprietate<l este publică şi privată) :
şi

DOCI.!MENTEI.F. CONTRACTULUI

1.

IH.!NURl DE RETl'I~ : sunt bunurile carc au făcut obiectul coneesiunii,
precum şi cele care au rezultat in urma investitiilor impuse in contract şi ancxe :
BUNURI DE PRE LUAR E : sunt bunurile care nu au aparţinut concesionarului
au last folosite dc către acest;} pc durata eoncesiunii :

ANEXE LA CONTRACT:
PROPUNERI FINANCIARE:

3.

REGULAiv[ENTE DE ORGANIZARE ŞI FUNCTIONARE;

şi

-1-.

RLGULA,\IENT DE SERVICIU;

BUNURI PROPRII: sunt bunurile care au aparţinm coneesionan.llui şi au fost
folosite de către acesta pe durate' concesiunii, cu exceptia bunurilor de preluare:

.5.

INVENTARIERL/\ BUN1)RILOR :

DATA INTR.\RlI îN VIGOARE: data sell111ării contractului de concesiune ;

6,

PROCES VERBAL PREDARE - PRIMIRE;

7.

LEGISLATIA ÎN VIGOARE;

RAZi\' CONCESIF'\îI : este aria in cadrul
servicii le concesionate :

căreia

eoncesionarul

tl1ll1izează

PREŢllL CONTRACTULUI (REDEVENŢA) : prcţul plătibil (redevenţa)
concedentului t.le către conccsionM (operator), in baza contractului. pentru
indeplinirea integrală ŞI corespunzăto8re a tuturor obligaţiilor asumate prin
comract :

PROPRIETAR: tituiat'U1 t.lrepwlui de proprietate publică sali orivată asupra
bunurilor concesionate

LICENŢA: actul juridic emis de- autoritatea de reglementare competentă prin
carc se acordă dreptul unei persoane tlzice şi/sau juridicc de a gestiona si
.
- '
exploata un anumit bun sau acti\'itate ;

ZI : zi

caienda!'istică

AN: 365 zile

LIl\fBA; limba

română

r

CONTR!\.CT DE CONCESlLiNE

CAP. 1. pARTILE CONTRACTANTE:

MUNICIPWL ORADEA
AUTORITATE PUBLICA
LOCALA - reprezentat prin Consiliul Local al ~1un.icipiului, Oradea cu
sediul în Mun. Oradea, str. PiaŢa Unirii, nI'. 1. Jud. Bihor. avand cont 1ll~
R030TREZ0762451 0220XXXXX deschis la Trezoreria Oradea, reprezentata
legal prin ing. Petm filip - primar. in calitate de CONCF.DENT :

b) inrreţinerea şi repararca mijloacelor de transport. a instalaţi~!L~r proprii
şi a celor apaninând agenţilor economici şi ale persoanclor hZlce;
c) proiectarea şi executarea de picse de schimb. construcţii metalice şi
Ji\erse produse din lemn şi metal necesare activiTAţii proprii. precum
şi pentru alţi agenţi economici sau persoane fizicc:
d) et~clUea.lă tral~sport de călători şi marta în trafic intern şi internaţional
pcntru ne\'oi proprii şi pentru alte persoane fizice sau juridice;
e) asigunl şi răspunde de intreaga activitate ele investitii. reparaţi~
capitale, de introducerea progresului tehnic şi modernizarea proccSUlUi
tehnic şi modern izarea proceselor de prodUCţie. a prestaţiilor:
se ocupă de continua perfecţionare tehnică. a hazei materiale a
transportului in comun;
g) executarea inspectiilortchnicc la claseI<: de autovehicule şi remorci III.
pentru autovehiculele proprii şi pel1tru alte persoane fizice sau juridice.

n

ŞI

REGIA AUTONOMA OIlADEA TRANSPORT LOCAL cu
sediu! in Mun. Oradea. strAteliereIor . nr. 12, jud. Bihor. înregistraTă la Oficiul
Registrului Comerţului de pe lâIlg~! Tribunalul Bihor sub Ilr. J. 05 / 1 ' 1?91,
Ce.!. R. 63483. având cont bancar R005RNCB003204649R350001 deschiS la
S.C-R. sucursala Oradea. rcprezent<llă legal prin ing. Corneliu Lupău - director
general şi ee. Ioan Purge - director economic. în calitate de CONCESIONAR
(operator de servicii publice).

AU CONVENIT LA ÎNCHEIEREA PREZENTULlJl CONTRACT DE
CONCESllJNE. CT RESPECTAREA URMĂTOARELORCLAUZE:

CAP. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI:

ArI. 1. Obiectul prezentului contract îl constituie concesionarea
ansamblului aqiunilor de utilitate şi interes public local, prestate din iniţiativa şi
sub organizarea autoritătilor administmţiei publiee locale. prin carc se asigură
Întiinţ~'ea, dezvoltarea, gestionarea şi exploatarea unor sisteme comunitare dc
utilităti publice şi furnizarea şi prestarea de servicii de utilităţi publice
utilizatorilor pe raza teritorială a unităţii aelministrdtiv - teritorială.

Realizarea obiectivului contracrului se va face prin:
al executarea transportului public de persoane cu tramvaie si autobuze:

Art. 2. \lodul de administrare şi exploatare a serviciilor preluate este
prezentat in Regulamentul de organil.are şi funqionare si cste prezentat în anexa
nr. 1. care face panc il1legrantă din prezentul contract.
Art. J. Jnventarul bunurilor preluatc împreună cu procesul verbal de
predare - primire sunt prezcntate in anexele nr. :: şi 3 din prel.elltul contract.
ArI. 4. Catcgorii de bunuri ce vor ti utilizate de e{itre concesionar în
demlarea concesiunii sunt următoarele:

**" bunuri de retur: sunt bunurile care fac obiectul concesiunii precum
si cele care vor rezulta in urma investiţiilor impuse prin anexe şi contract şi care
~or reveni de plin drept. grawit şi libere de orice sarcini coneedentului la
expirarea contraerului de c()[)(:c:siune, tiind exceptatc acele bunuri care pe
perioada derulării contractului vor ti scoase din funcţiune prin casare, cu
aprobarea Consiliului Local.
*** bunuri de preluare: sunt bunurile care nu apaJ1in concesionarului şi
care vor li tol05i1e de către acesta pe durata concesi unii in vederea realizării
obiectivului impus şi care la expirarea contractului pot reveni concedemului. in
măsura în care acesta din urmă îşi manifestă intenţia de a Il' prelua, în schimblll
plăţii unei compcnsaţii cgale cu valoarea contabilă actualizată.

*** bunuri proprii: sunt bunurile care au aparţinut concesionarului şi au
fost folosite de către acesta pe durata concesiunii. eu excepţia bunurilol' de
preluare. şi care la expirarea comrllctului dc conccsiune rămân in proprietatea
eonccsionarului.

Ar!. 5. La incetarea contr-aclului ue cOllcesiune. din orice cauză. bunurile
mai sus prevăzute se vor repartiza potrivit destinaţiilor specifice. concesionarul
fiind obligat să rcstituie. în deplina proprietate. liher de oricc sarcină. bunul şi
serviciul public concesionaT- inclusiv investiţiile rcalizate.

obligaţiilor ce derivă din prezenlul contraCl. o cotă dc chcltuieli indirecte legate

de administrarea
profit.

şi

cxploatarea sel'vicii lor publice precum

Art. 14. Structura

şi

şi

a unei COle de

nivelul prerurilor şi tarifelor vor fi stabilite astfel

încât:
să acopere costul etectiv al fumizării sau prestării serviciilor ue
administrare a domeniului public şi privat preluat in concesiunc ;

CAP. 3. DURATA CONTRACTULUI:

a)

Art. 6. Durata concesiunii eSle de 10 ani. incepand de la dala semnării
prezentului contract.

b)

Art. 7. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală
cu cel mult o jumătate din durata sa iniţial:, prin simplul acord de voinţă al
părţiloL care vor incheia un act adiţional cu cel pUţin 1 an inainte dc încetarea
lui.

c)

să

d)

să încurajeze explO<\tarea eficientă a serviciilor de administrare a
domeniului public şi privat :

c)

să

încurajeze

n

să

respecte autonomia

CAP.4.

PREŢUL CONCESWNII. REDEVENŢA.

Art. 8. Redcventa va n calculată lunar şi va ti egală cu amortismentul
calculat la mijloacele tixe care fac partc din domeniul public al Municipiului
Oradea.

să

acopere cel

întreţinerea şi

puţin sumele investite şi cheltuielile CUl"eille efectuate cu
exploatarea bunurilor preluate;

descurajeze consumul excesiv

Art. 15.

investiţiile de

Preţurile şi

şi

risipa:

capiwl :

financiară a

operatorului;

tarifele trebuie si'! respecte următoarele cerinţe:

Art. 10. La sfiirşitui fiecărei luni până la data de 25 a iunii următoare.
operawrtJl dc servicii are obligaţia de a preda proprietarului o siluaţie privind
calculul redevenţei pentru luna respectivă.
.

a)
să asigure furnizarea sau prestarea serviciilor de administrare a
domeniului puhlic şi lxi,at la nivelul de calitatc şi la indicatorii de
pcrformanţă stabiliţi de consiliul local:
b)
să asigure cel mai bun raport calitate - cost pentru serviciile de
administrare a domeniului public şi privat furnizate sau prestate pe
perioada angajată şi asigurarea unui echilibru intre riscurile şi bendiciile
asumate de către părţile COlllractante ;

Art. II. Redevenţa IUl1aril va li
fixe in patrimoniul proprietarului.

e)
să asigure exploatarea şi intretinerea eficientă a bunurilor
aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului.

i\rt. 9. Rcdcvcnra datoraIă nu 5e va vira concedcntului şi va conslitui
sursă de tinanţare pentru sustinerea politicilor şi strategiilor de dezvoltare ale
operatorului de servicii şi rambursarea imprumuturilol' contractate.

variabilă

in functie de

intrările şi ieşirile

CAP. 5 . PRETLRI. TARIFE. TAXE.

Art. 13. Nivelul preţurilor şi tarifelor pentru plata tarifelor de administrare
a domeniului public şi privat al Municipiului se fundamenlează pe baza
cosLUrilor de produclie şi exploalare. a costurilor dc intreţinere şi reparatii. a
amorrismentelor aferente activelor corporale şi neeorporale. LI ratelor pentru
restituirea eredllelor. a dobânzi lor aferente imprumuturilor contractate. a

Art. 16. Aprobarca preţurilor şi tarifelor pentru activitătile Dreluate in
administrare se va face. de către Consiliul LocaL la propunerea ~pe;atorului de
servicii.
Art. 17. Aplican:a de către operator a preţurilor ŞI tari felor este
obligatorie.

CAP. 6. J)I~EPTt:RILE ŞI OBLIGAŢIILE pARTILOR:

sausta<:erea

Art. 18. Relaţiile contractuale dintre concedcnt şi concesionar se bazează
pe principiul echilibrului tinanciar al concesiunii. respectiv pe realizarea unei
posibile cgalităţi intre avanrajele care ii sunt acordate concesionarului şi
sarcinile care ii sunt impuse,

nevoilor dc

utilitatc publică ale

concurenţe:

protejarea domeniului public şi privat şi punerea in valoarc a
acestuia:
protejarea şi conservarea mediului natural şi construit in
conformitate cu ,'eglcmcntările legale in vigoare:
protecţia igienei şi sânăt,iţii publice. în contormitate cu
reglementările legale În vigoare:

unei actiuni sau a unei măsuri dispuse de către o autoritate

publica;

***

şi

funqionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă. rentabilitate
şi eficienţă economică a irIir'astrucmrii edilitar urbane aferente:
ridicarea continuă a standardelor ~, a indicatorilor de
IKrf()rmanţă ai setTi<:iilor prestate :
aplicarea principiilor economiei de piaţă şi ale liberei

Art. 19. în consecinţă, concesionarul nu este obligat să suporte creşterea
sarcinilor legate de executarea obligaţiilor sale. în cazul in care această creştere
rezultă in urma:

*8*

cerinţelu,

comunităţilorlocale şi creşterea c"lităţii vieţii;

un caz de forţa majoră sau unui caz fortuit:

Art. 20. C'oncedentul se obligi! sit plină la dispoziţia concesionarului. la
data Începerii concesiunii. inventarul complet. liber de orice sarcini.

CAP. 7, PROGRAMliL LUCR.ĂRILORDE INVESTIŢII :

An. 21. Concesionarul işi execută obligaţiile potrivit tennenilor şi
conditiilor prevăzute În prezentul contract şi in acord cu nonnele legale specifice
domeniului de activitate respecTiv. elaborate de institutiile legal abilitate în acest
scop. prceum şi cu cele pt'evăzutc În anexe.

Art. 25. Programul lucrArilor de investiţii se va aproba anual de
Consiliul Loc::ll odată cu aprobarca bugctului de venituri şi cheltuieli.

Ar!. 22. Concedentul are dreptul să verifice. pc perioada derulării
contractului de concesiune, modul în care se respeclă condiţiile şi clauzele
acestLlia de căTre eoncesionar. acesta din urmă având obligaţia de a pune la
dispozitia coneedelltuJui toale inCormaţiik, documentele şi evidenţele solicitate,

Art. 26. Finanţarea şi realizarea lucrărilor dc investiţii aferente serviciilor
de administrare a domeniului public şi privat se face cu re;;pectarea legislaţiei in
vigoare privind iniţierea. l'undatT1emarea. promovarea şi a investiţiilor publice, a
legislaţiei privind achiziţiile publice de lucrari, bunuri şi servicii ~i cu
respectarea dispoziţiilor legale referitoare la calitatea şi disciplina in construcţii.
lIrhanism şi amenajarea teritoriului.

ArI. 23. Concesionarul nu poate. in nici un caz. subconcesiona.in tot sau
in parte. unei ,-,1te persoane fizice şi sau juridice. ohiectul concesiunii,

către

Al't. 27. Fimmţarea lucrărilor de investiţii se va asigura din ullllătoarele

surse:
AI't. 24. În realizarea obiectului eoncesiunii se vor respecta următoarcle
cerinţe:

securitatea scrviciilor fUl11izate sau prestate:
continuitatea serviciilor din punct de vedere cantitativ şi
calitativ:
adaptabilitatea serviciilor la cerintele comunităţilor locale;
accesul liber la servicii şi la informaţiile referitoare la acestea:
tarifarea echitabilă a serviciilor fumi7ate sau prestate:
consuilarea iocuiturilor cu privire la organizarea. exploatarea şi
funcţionarea sc'rviciilot· de administrare a domeniului public şi
privat:

-

alocaţii

de la bugetul local:
credite bancare. imerne sau externe garantate de autoritatea
adminiSTraţiei publice locale;
- fonduri nerambursabilc cont'xm unor programe de finanţare;
- sur,;e proprii ale operatorului constituite din al110rtismentul cumulat
asupra imobiliz~lI'ilor corporale proprii. cota pane din profitul realizat de regie
precum şi valoarea redeventei care va rămâne la dispoziţia operatorului:
- a!te surse constituite pot6rivit legii;
Art. 28. La sfârşitul tiecărei lucrări p~1na la data ue 15 a lunii urnlătoare
operatorul de servicii are obligaţia dc a preda proprietarului raportul de intrare a
unor bunuri care fac parte din domeniul pllblic S8U privat. al ]\'ll1nicipillllii

Oradea inclusiv moditicflrile de valoare aduse acestora confom1 reglcmentiirilor
legale în vigoare.
Art. 29. La smr~ilUl tiecărei luni pimă la data dc ]5 il lunii următoare
operatorul de servicii are obligaţia de a preda proprietarului raportul de ieşire a
unor bunuri cMe fac parte din domeniul public sau privat al Municipiului
Oradea. Raportul de ieşire care vor avea ca anexe obligatoriu pentru tiecare
poziţie de scoatere din t'unqiune care va cCln~ine toate datele prevăzute de
legislaţia În vigoare.
Art. 30. Operatorul de servicii are obligaţia să cfcctucze inventarierea
domcniului publÎc şi privat al \1unicipiului Oradea cel puţin o dată pe an.
Propunerile de casare şi valori/icar:: lacute de comisiile de inventariere se
aprobă de Consiliul Local a Municipiului Oradea.
Art. 31. Procesul verbal dc invcntaricre anuală pentru inventarierea
se transmite proprietal'ului bunurilor până cel mai târziu la data de 15
ianuarie pentru anul financiar precedent constituind documentul justificativ in
baza căruia sc Înregistrează atât in contabililatea operatorului de servicii cât şi în
contabilitatea proprietan.lluÎ plusuri1e 5311 minusurile de invenrar constatate.
anuală

CAP. 8.

FINANŢAREA

SERVICllLOR DE ADMINISTRARE A
DOMENIULlJl PUBLIC SI PRIVAT

Art. 32. În funcţie de natura activităţii serviciile de administrare a
domeniului public şi privat pOt ti servicii care desfăşoară activităţi de natură
economicfl care se autotinanţează sau servicii care desfăşoară activităţi de natur~l
instituţional - administrativ[l ori socială şi care sunt tinanţate prin al()ca~ii
bugetare.
- Ar!. 33. Cheltuielile C1lr0nte pentru asigurar0a funcţionării propriu zise a
sen'iciile de administrare a domeniului public şi privat preCllm ~i pentru
intreţincrca . reabilitarea şi exploatarea infrastructurii aferente se asigură prin
Încasarea de la utilizator pe ban\ t3rifelor şi preţurilor legale aprobate, a unor
sume reprezentând contriwaloarca serviciilor prestate precum şi prin subvenţii
de la bugetul loc31 Cll respectarea următoarelor condiţii:
a). - organizarea şi desfăşurarea pe principii şi criterii comerciale a
acti vităţilor prestate;
b). - protejarea autonomiei linancian: a operatorului;
c). - rellectarea costului eleetiv al prestării serviciilor de administrare a
domeniului public şi privat in structura şi nivelul tarifelor. pretului biletelor şi
alocaţiei bugetară:

el). - ajustarea

periodică a preţurilor şi

tarifelor:

el. - recuperarea integrală a cheltuiclilor prin tarite. preţul biletelor şi
alocatie bU!!,etară:
.
, f). - ~acoperirea prin tarife preţul biletelor şi alocaţiei bugetar? cel ?uţm a
sumelor investite ~i a cheltuielilor curente de tuncţionare ŞI de mtreţ1nere a
.'
serviciilor dc administrare a domeniului public şi privat:
Ar!. 34. Activiratea de administrare şi cxploatare a transportulLil publlc de
căI[ltOI'i se va face pc baza bugetului de venituri şi ehelruieli propriu.
.
Veniturile vor fi realizate din vânzarea biletelor şi abonamentelor, dm
încasările de la beneficiari a contmvalorii scrviciilor prestate (transport d~
persoane. servicii de publicitate. inspectii tehnice. etc.) precum şi din subvenţiI
de la Primăria municipiului Oradea.
Ari. 35. Operatorul de servicii va asigura personalul de deservire a
activitătilor de domeniu public in con:lare cu ncccsarul de torţă de muncă 'il ~u
nrevederiie bugetare. Negocierea salariilor se va face ţin[md com de prevedenle
Contractul Colectiv de Muncă şi de eornpensările 'ii indexările aprobate de
parlament ~i guvell1 pe perioadc de valabilitate a contractului.
Ar!. 36. Operatorul va asigura intocmirea lUlUror documentelor care stau
la baza decontări şi le va depun spre veri ficare concedel1lului p{ină la data de 20
a lunii următoare celui care se intocmeşte decontul.
Art. 37. Concedentul va acorda operatorului până la data de 05 a lunii in
curs un avans a cărui cuantum va ti stabilit pl'in inţelegerea părţilor in funcţie de
volumul de activitate din luna respectivă. urmând ca regularizarca să se tacă
odată cu prezentarea dccontului de ;;hcltuicli pentru luna expirată.
Ar!. 38. Alocaţia bugetar[l pentru investiţii ~i activitatea curentă se va
stabili am181 ~i va li cuprinsă şi aprobată dc către Consiliul Local prin bugetul
consolidat al operatorului.

C\P. 9. SARCINILE SI RESPONSABILITAŢILE ri\.RŢILOR CU
PRIVIRE LA PROGRAMELE DE INVrSTIŢll ŞI PROGRAMELE DE
REABILITĂRI. REPARATll ŞI RENovARI :
Ari. 39. Condecerea Regiei precum ~i personalul de deservire cu atribuţii
În mod direct de Întocmirea şi realizarea acestora.

răspund

CAP. 10. INDICATORI DE PERFORMANTĂ:

Art. 40. Criteriile şi obiectivele de performanţă se vor stahili anual ~i se
vor aproba de către Consiliul l.ocal odată cu aprobarea bugetului dc venituri şi
chcltuieli consolidat şi vor face parte integrantă din prezentul contract.

CAP. 11. R.\SPtNDEREA CONTRACTUALA:
Art. 41. În caLul nerespectflrii totale sau parţiale ori a executării
necorespunzătoare a obligaţiilor stabilite în prezentul contract de concesiune
precum şi in anexele 13 prezenwl comract. panea in culpă este obligată l,a_plata
penalitflţilor. iar dacă acestea nu acoperă paguba. pentru panea neaClJpema este
obligată la daune interese,

CAP. 12. MODIfICAREA CONTRACTULUI:

Art. 42. Oricarc dintre parti poate modi tica. unilateral. partea
reglementară a prezentului contract precum şi a anexelor sale. cu notiticarea
pr~alahilă a celeilalte păni. din motive excepţionale legate de interesul naţional
sau local. după caz:
in cazul in care modificare unilaterală a contractului ii aduce un
prejudiciu. concesionarul are dreptul să
primească in mod
prompt o despăgubire adecvată şi e fecti vă ~
în caz dc dezacord între concedent şi concesionar cu privire la
valoarea despăgubirii. aceasta va fi stabilită de instanţa
judecătorească competcmii :
'dezacordul dintre concedent şi eoneesionar cu privire la
despăgubiri nu poate să constituie un tcmci pentru părţi care să
conducă la sustl'3gerea ele la îndeplinirea obligaţiilor
contractuale:

**," la dispariţia dintr-o cauză de !\lrţ5 majoră a bunului concesionat
sau în cazul imposibilit8.ţii obiective a concesionarului de a-l exploata. prin
renunŢare. il'tră p(ata unei despftgubiri.
CAP. 14. FORŢA DE MUNCA :
Art. 44. În rcalizarea obiectivelor cuprinse în prezentul contract de
concesiune personalul aferent deservirii realizării acestor servicii publice este
asigurat de către operatorul dc scr\'icii publice sub stricta respectare a
dispoziţiilor legale în matcrie de muncă.

CAP. 15. FORŢA MAJORĂ:
Art. 45. Nici una dintre părţile eol1traclante nu răspunde de neexccutarca
la termen şi sau executarea in mod necorespunzător -- total sau parţial - a
oricărei obligatii care ii revine in baza acestui contracl. dacă neexecutarea sau
executarea ;;e~orespunzfltoare a obligaţiei respective a fost cauzată de !{)]"ţa
majoră. aşa cum este definită de lege.
Ar!. 46. Partea care invocă forţa major5 este obligată sil noti tice celeilalte
parţI. in tennen de 5 zile. producerea evenimentului şi să ia toate măsurile
posibile îll vederea limitării consecinţelor lui.

Art. 47. Dacă în termen de 30 de zile de la producere. evenimentul
respectiv nu încetează. părţile au dreptul sit-şi notitlce încetarea de plin drept a
prezentului contract tări'1 ca vreuna dintre ele Si'l pretindă daune interese.

CAP. 13. ÎNCETAREA CONTRACTULUI. CLAUZE DE REZILIERE A
CONTRACTULl: 1.

Art. 43. PrezenlLll contract de concesiune încetează In următoarele situaţii

Hoi<

CAP. 16. NOTIFICARI :

Art. 48. în accepţiunea părţilor eontraetanre, orice notîfîcare adresati'l de
lina dintre acestea celeilalte este valabil îmleplinită dadi va ti transmisă la sediul
prevăzut În panea introductivă a prezentului contract.

la expirarea duratei concesiLtnii :

'..'.,," in ea71ri in care interesul
denun tarea unilaterală dc către conecdent :

***' in cazul

naţional

sau local o impune, prin

nerespectării obligaţiilor contracwale de efltre părţi;

ArI. 49. în cazul în care noti iicarea se facc pc cale poştală ea va fi
prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi se consideră
primirii de deslinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această
confirmare.

transmisă

Art. 50. Dacă notillcarea se trimite prin lelex sau telefax. ea se consideră
în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
Art. 51. Notificârile vel'bale nu se iau în con~iderare de nici una dintre
părţi. dacă nu SUnT confinnale prin intermediul uneia dintre modalităţile
previ\zlIte de alincatele precedente,
primită

CAP. 17. L1TIGTl:

Art. 52. În cazul În care reLOh·areu neînţelegerilor nu este posibilă pe cale
vor fi supuse spre soluţionare instanţelorjudecătoreşti competente.

amiabilă. ele

CAP. 18. CLAUZE FINALE:

Art. 53. Moditicarea prezentului contract se face numai prin act
Încheiat între pănile contractnnte.

adiţional

Art. 54. Prezentul contract împreună cu anexele sale care fac parte
din euprinsul său. reprezintă voinţa pilrţilor şi Înlătură orice altă
Înţelegere verhală dintre acestea anterioară sau ulterioară Încheierii lui.
integrantă

Art. 55. in cazili În care părţile i~i Încalcă obligaţiile lor. neexercitarea de
partea carc sufcră vrcun prejudiciu a dreptului de a cere executarea În tocmai sau
prin echivalent bănesc a obligaţiei respective n\l Înseamnă ca ea a renunţal la
acest drept al său.

care

Prezemul contract ;;-a încheial Într-un Ilumăr de
azi data
data sCl1mări i lui.
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