
 
 
JUDETUL TELEORMAN                                                                                                       ANEXA NR. 2 LA 
CONSILIUL LOCAL                                                                                              HCL nr. 266/28  septembrie 2017 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
 
 
 
 

CONTRACT  
DE DARE ÎN ADMINISTRARE  

                                                                       Nr._____________/_________2017 

 
 
 
                   In temeiul art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare , s-a incheiat prezentul contract de dare in administrare in baza HCL nr.…………din 28 
septembrie 2017, a Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 
 

I. PARTILE CONTRACTANTE 
 Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria, cu sediul in municipiul Alexandria, strada 
Dunarii, nr. 139, cod. 140030, judetul Teleorman, cod fiscal nr. 4652660, telefon 0247/317732, fax 0247/317728, cont 
bancar nr. RO66TREZ61621A300530XXXX, deschis la Trezoreria Alexandria, reprezentat de domnul Primar Victor 
DRAGUSIN, avand  calitate de OPERATOR in cadrul Acordului de parteneriat nr. 376/15.06.2017, pe de o parte, 

si 
Serviciul Public de Interes Local Administratia Domeniului Public, cu sediul in Alexandria, strada Ion Creanga zona 
Modern bloc F, reprezentat prin Marioara TOTE, director , in calitate de ADMINISTRATOR pe de alta parte. 
 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
      Art.1. Obiectul contractului il constituie darea in administrare a 5 (cinci) biciclete electrice pe o durata de  7 ani in 
vederea realizarii scopului asumat prin proiectul „Reteaua de biciclete electrice“. 
      Art.2. Administratorul va primi, va gestiona si va opera bicicletele electrice  cu respectarea prevederilor Acordului de 
parteneriat nr. 376 /15.06.2017, ce face parte integranta din prezentul contract de dare in administrare. 
             Predarea- primirea bunurilor se va consemna in procesul verbal de predare – primire ce va fi incheiat de parti in 
teremen de 15 zile de la data incheierii contractului. 
 

III. DURATA CONTRACTULUI  
              Art.3. Durata contractului de administrare este de 7 ani, incepand cu data de ………… 
 

IV. OBLIGATIILE PROPRIETARULUI 
              Art.4. Proprietarul se obliga: 

a) sa predea spre administrare bunurile, in baza unui proces verbal de predare –  primire in termen de 15 zile de 
la data incheierii contractului; 

b) sa stabileasca destinatia bunurilor date spre administrare- „inchiriere biciclete electrice” – cu respectarea 
scopului proiectului ,, Reteteua de biciclete “; 

c) sa controleze lunar, modul cum sunt folosite si intretinute bunurile cu respectarea destinatiei stabilite de catre 
proprietar; 

d) sa asigure inventarierea anuala a bunurilor transmise in administrare; 
e)  la incetarea contractului sa preia bunurile in starea in care a fost transmise ; 

 
V. OBLIGATIILE ADMINISTRATORULUI 
        Art.5. Administratorul se obliga: 
a) sa preia in administrare cele 5 biciclete electrice ce fac obiectul prezentului contract pe baza de proces verbal 

de predare - primire ; 
b) sa puna la dispozitie spatiul necesar amplasarii si depozitarii bicicletelor electrice; 
c) sa asigure afisajul programului de inchiriere a bicicletelor la loc vizibil publicului; 
d) sa monteze modelul de panou prevazut in anexa nr.4 la HCL nr.______/__septembrie 2017 la locatia unde 

sunt bicicletele electrice, avand dimensiunea de 60x80 cm; 
e) sa primeasca si sa pastreze echipamentul-biciclete electrice ca un bun proprietar; 



f) sa asigure avizele legale de functionare, pentru activitatea desfasurata 
g) Sa indeplineasca orice atributie prevazuta de lege privind apararea impotriva incendiilor  (dotarea cu mijloace 

tehnice  de aparare impotriva incendiilor, intocmirea si actualizarea planurilor de interventie si evacuare); 
h) sa solicite si sa obtina avizele si autorizatiile de securitate la incendiu,; 
i) sa asigure utilizarea, verificarea, intretinerea si repararea mijloacelor de aparare impotriva incendiilor, etc, 

conform legii. 
f) sa utilizeze echipamentul primit in scopul proiectului,, Reteteua de biciclete “, prin oferirea serviciului de 

inchiriere a unei biciclete electrice pentru o taxa redusa de 1 euro/3ore, pana la data de 01.02.2018.  
g) dupa aceasta data administratorul va putea sa stabileasca un prêt de inchiriere prin hotararea Consiliului Local 

care nu trebuie sa limiteze utilizarea bicicletelor ; 
h) banii incasati trebuie sa fie folositi pentru intretinerea bicicletelor, asigurarea bicicletelor, schimbarea acestora 

si, chiar cresterea numarului/parcului de biciclete electrice; 
j) sa asigure integritatea bicicletelor electrice, mentenanta si reparatiile necesare ivite pe durata desfasurarii 

contractului in mod voluntar cu respectarea instructiunilor si informatiilor primate; 
k) sa asigure un spatiu de depozitare corespunzator pentru bicicletele electrice asigurand si paza acestora; 
l) sa achizitioneze si sa asigure schimbarea acumulatarorului in cazul incetarii functionarii acestuia; 
m) schimbarea acumulatorului bicicletelor electrice se realizeaza numai in regim de service; 
n) sa nu schimbe desingul bicicletelor electrice; 
o) sa inlocuiasca bicicletele pe durata garantiei, daca defectele provin din culpa exclusiv a beneficiarului,cat si 

dupa perioada expirarii garantiei de 2 ani; 
p) sa ofere informatiile necesare cu privire la modul de functionare a bicicletelor electrice utilizatorilor care doresc 

sa le inchirieze si sa incheie cu acestia contracte de inchiriere in forma scrisa; 
q) sa furnizeze utilizatorului informatiile necesare pe suport fizic/electronic (web site-ul proiectului) la momentul 

inchirierii bicicletei electrice; in cadrul instructiunilor oferite, se obliga sa asigure si informatii cu privire la 
posibile trasee de urmat si care sunt cele mai apropiate statii de incarcare; 

r) sa foloseasca bicicletele electrice doar dupa ce a primit informatiile necesare functionarii si intretinerii acestora; 
s) sa nu foloseasca bicicletele electrice in cazul in care temperatura atmosferica scade su 5ºC; 
t) sa raspunda de integritatea sistemului GPS montat pe biciclete si sa nu comunice utilizatorilor pozitionarea pe 

echipament a acestui sistem de monitorizare; 
u) sa recupereze in numele Beneficiarului de la utilizatorul final vinovat prejudiciul creat in situatia in care se 

identifica cu ajutorul GPS-ului realizarea de utilizari suplimentare fata de utilizarile inregistrate in registrul de 
evidenta pe care administratorul este obligat sa il tina; 

v) sa se asigure ca utilizarea bicicletelor se realizeaza in deplina siguranta atat cu privire la utilizator cat si cu 
privire la bicicleta electronic inchiriata; 

w) sa comunice utilizatorilor finali in scris traseele ce trebuie urmate in conformitate cu proiectul; 
x) se oblige sa tina o evidenta separata cu privire la sumele incasate din inchirierea bicicletelor electrice; 
y) se oblige  ca la momentul inceperii utilizarii bicicletelor electrice sa fie inregistrat ca operator de date cu 

caracter personal si sa respecte legislatia in  domeniu; 
 

 
VI. INCETAREA  ADMINISTRARII  
       Art.6. Contractul inceteaza prin: 
a) Acordul de vointa, exprimat in scris, al partilor contractante; 
b) Expirarea perioadei de administrare 
c) Prin revocare, numai daca administratorul nu-si exercita drepturile si obligatiiile ce deriva din  prezentul 

contract; 
 

VII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA 
        Art.7. Pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract, partea in culpa datoreaza celeilalte 
parti daune. Daunele se vor determina in functie de prejudiciul produs. Prejudiciul va fi evaluat printr-o expertiza 
tehnica. 
        Art.8. Nici una din partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau de executarea 
necorespunzatoare, total sau partial, a oricarei obligatii, care ii revine in baza acestui contract, daca neexecutarea 
sau executarea necorespunzatoare a obligatiei a fost cauza de forta majora, asa cum este definita de lege, cu 
conditia notificarii in termen de 10 zile de la producerea evenimentului. 

 
VIII. DISPOZITII FINALE 

 
                Art.9. Modificarea contractului se poate face in limitele legislatiei romane, cu acordul partilor, prin act aditional, 
care face parte integranta din prezentul contract, exceptie facand hotararile Consiliului Local al municipiului Alexandria 



sau alte acte normative – legi, hotarari de Guvern, ordonante, ale caror prevederi sunt imperative si nu fac obiectul unui 
act aditional. 
                Art.10. Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu acest contract vor fi solutionate pe cale amiabila, iar 
daca partile nu cad de acord, vor fi solutionate de catre instantele de judecata competente. 
                Art.11. Prezentul contract produce efecte de la data incheierii acestuia. 
                Art.12. Prezentul contract de administrare s-a incheiat in 2(doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte, 
astazi……………………..         

 
 
 
 
PROPRIETAR,                                                                                        ADMINISTRATOR , 
  

                MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                                       Serviciul Public de Interes Local   
                                                                                                          Administratia Domeniului Public 
    PRIMAR,                                                                                                      DIRECTOR , 
 

   Victor DRAGUSIN                                                                                             Marioara TOTE 
 
 
 
 

 
PRESEDINTE DE SEDINTÃ 

CONSILIER, 
Florea VOICILA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUDETUL TELEORMAN                                                                                  ANEXA nr. 3 la 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                  H.C.L. nr……………..  din 28 septembrie 2017 
CONSILIUL LOCAL 
 

 
 
 
 
 
 

Registru inchirieri biciclete electrice 
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PRESEDINTE DE SEDINTÃ 

CONSILIER, 
FLOREA VOICILA 

  
 

 
 
 
            


