
 

JUDETUL TELEORMAN                                                               ANEXA nr. 1 la H.C.L. 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA              Nr. 276 din 28.08.2019 

    CONSILIUL LOCAL 

                                                                      

PROTOCOL AFERENT PERIOADEI DE SUSTENABILITATE PROIECT 

,, RETEAUA DE BICICLETE ELECTRICE’’ 

 

Introducere: 

Ca urmare a Acordului de parteneriat nr. 376/15.06.2017 inregistrat la Primaria 

Municipiului Alexandria cu nr. 15986/19.06.2017 si a Actului aditional nr. 11857/29.05.2018 

incheiate intre: 

1. Asociatia Romana pentru Industria Electronica si Software, Filiala Oltenia, avand 

sediul social in Craiova, str. Stefan cel Mare, nr. 12, Judet Dolj – Beneficiar. 

Si  

2. Municipiul Alexandria avand sediul in Municipiul Alexandria, Str. Dunarii, nr. 139, 

Judet Teleorman – Operator 

Se incheie azi ...................., urmatorul PROTOCOL aferent perioadei de sustenabilitate 

a proiectului, care prin semnare devine parte integrata a Acordului de parteneriat mai sus 

mentionat. 

Prin acest protocol se doreste atat imbunatatirea accesibilitatii cat si cresterea 

vizibilitatii retelei de biciclete electrice creata prin proiectul „ Reteaua de biciclete 

electrice”, cod ROBG-1, fapt pentru care: 

1. Definim timpul de vara si de iarna: 

a) Timp de iarna – in aceasta perioada operatorii nu pot oferi servicii de inchiriere 

pentru biciclete electrice. 

- Timp de iarna – 1 Noiembrie – 31 Martie. 

b) Timp de vara -  in aceasta perioada operatorii pot oferi servicii de inchiriere pentru 

bicicletele electrice ( e-bike) 

- Timp de vara / sezon / - 1 Aprilie – 31 Octombrie. 

Toata reteaua va functiona in perioada timpului de vara, in perioada orara declarata de 

fiecare operator in parte. 

2. Definim timpul maxim pentru utilizarea unei biciclete electrice pentru o inchiriere ca 

fiind de 7 zile. Operatorii pot inchiria bicicletele electrice clientilor pentru o perioada 

de pana la 7 zile per inchiriere. Fiecare operator trebuie sa furnizeze, la cererea 

clientilor, inchirierea unei biciclete electrice timp de pana la 7 zile pentru a calatori in 

zona transfrontaliera Romania – Bulgaria. 

3. Principalele reguli ale retelei, care sunt, parte a Acordului de parteneriat mai sus 

mentionat, obligatoriu a fi respectate sunt: 

- Accesibilitatea: bicicletele electrice trebuie sa fie disponibile pentru inchiriere 

catre clienti in intervalul de timp de lucru si la adresa, furnizate de operator. 

Clientilor trebuie sa li se permita sa rezerve prin e-mail sau telefonic inchirierea 

unei biciclete electrice. Operatorii pot solicita un depozit de pana la 100 de euro per 

inchiriere bicicleta electrica si datele personale ale utilizatorului. 



     Bicicletele electrice pot fi de asemenea folosite de angajatii operatorului, insa 

clientii externi trebuie sa aiba prioritate. Accesibilitatea retelei de biciclete electrice 

este principala ei trasatura si baza pentru existenta acesteia. 

- Delimitarea teritoriala – bicicletele electrice inchiriate pot fi utilizate de catre 

clienti in intreaga regiune transfrontaliera Romania – Bulgaria. Atunci cand clientii 

planifica calatorii mai lungi, operatorii sunt rugati sa le ofere un dispozitiv de 

incarcare si sa ii incurajati sa-si impartaseasca experienta! 

- Pretul maxim pentru inchirierea bicicletelor electric in cadrul retelei este stabilit 

prin HCL al municipiului Alexandria. 

- Conectivitatea – posibilitatea ca o bicicleta electrica sa fie inchiriata de la un 

operator si returnata prin intermediul unei firme de curierat pe cheltuiala clientului. 

In cazul in care inchirierea se face pe bani, clientul trebuie sa plateasca pe langa 

suma datorata inchirierii inca o suma echivalenta cu pretul aferent perioadei pana 

cand bicicleta ajunge inapoi la locul inchirierii. 

Orice client care doreste sa inchirieze o bicicleta pe o perioada mai mare de 24 

ore trebuie sa depuna in contul operatorului echivalentul in lei a 1000 euro, valoarea 

unei biciclete electrice. 

Daca bicicleta ajunge in bune conditii inapoi i se va restitui valoarea integrala.         

Daca bicicleta prezinta daune acestea se evalueaza, iar valoarea daunelor se va scade 

din depozit.  

Daca bicicleta nu este returnata la data anuntata, fara sa se anunte aceasta intarziere 

operatorului, atunci acesta din urma poate retine intreaga valoare a depozitului. 

- Raportarea – toti operatorii trebuie sa aiba un registru pentru bicicletele electrice 

inchiriate pe care il transmite in copie, cel putin o data pe an sau la solicitarea 

Partenerului din proiect, cu care a semnat contractual ( ARIES Oltenia ), insotit de 

o declaratie privind numarul de utilizari. 

In cazul in care se percep taxe pentru inchirierea bicicletelor electrice, fiecare operator are 

obligativitatea sa inregistreze in contabilitate aceste cheltuieli. 

4. Operatorii au obligativitatea de a aduce la cunostinta clientilor toate obligatiile care le 

revin conform Acordului de parteneriat nr. 376/15.06.2017, inregistrat la Primaria 

Municipiului Alexandria cu nr. 15986/19.06.2017, a Actului aditional nr. 

11857/29.05.2018 si a Protocolului aferent perioadei de sustenabilitate. 

Acest protocol a fost incheiat in 2 ( doua ) exemplare, azi, .........................., cate un 

exemplar pentru fiecare parte semnatara. 

 

BENEFICIAR,      OPERATOR, 

                     ARIES Oltenia     MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

          

 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

Consilier, 

Florea Voicila         
 


