
ROMANIA                ANEXA LA  

JUDETUL TELEORMAN                                                        HCL nr.______/___________2018 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

REGULAMENT PRIVIND  ADMINISTRAREA  SI UTILIZAREA  

BICICLETELOR  ELECTRICE AL SERVICILULUI PUBLIC DE INTERES 

LOCAL ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC 

 

CAPITOLUL IDISPOZITII GENERALE 

Art.1.Scopul proiectului Rețea de biciclete electrice 

Planificarea, dezvoltarea si coordonarea unui sistem de transport transfrontalier care contribuie la 

dezvoltarea mobilitatii individuale de transport durabil prin crearea si promovarea unei retele de 

biciclete electrice. 

Art.2. Detalii administrator 

(1) Administratorul bicicletelor electrice si statiei de incarcare este Serviciul public Administratia 

Domeniului Public Alexandria, cu sediul in str. Ion Creanga, zona Modern, bl. F, parter, telefon 

______________, fax0247318121. 

(2) Centrul de inchiriere si returnare pentru bicicletele electrice, precum si statia de incarcare sunt 

situate in Parc Padurea Vedea. 

(3) Utilizatorii au la dispozitie urmatoarele date de contact: 

a. telefon ____________  

Art.3.  Perioada de functionare, pretul inchirierii si penalitati 

(1) Administratorul pune la dispozitie spre inchiriere bicicletele in intervalul calendaristic martie-

noiembrie, in conditii de temperatura atmosferica de minim 5
o

 C. 

(2) Pretul inchirierii este de 5 lei /ora platibil in numerar la primirea bicicletei si semnarea contractului 

de inchiriere prevazut in anexa nr. 1 la prezentul regulament. 

(3) La depasirea duratei de inchiriere achitata, utilizatorul datoreaza penalitati, incepand cu ora la care 

s-a inregistrat depasirea conform datelor inscrise in Registrul de inchirieri prevazut in anexa nr. 2 la 

prezentul regulament, dupa cum urmeaza: 

De la minutul Până la minutul 
Nr. minute întârziere 

peste ora de predare 
Costul (lei) 

61 90 30          10 

91 120 60          15 

121 150 90          20 

151 180 120          25 



 

(5) La expirarea intervalului maxim din tabelul de mai sus (120 minute), vor fi anuntate organele 

abilitate, in vederea recuperarii bunului, sub suspiciunea de furt.  

 

CAPITOLUL II CONDITII GENERALE DE UTILIZARE 

 

Art.4. Conditii generale de acces si utilizare  

(1) Drepturile si obligatiile administratorului sunt urmatoarele: 

a. sa asigure afisajul programului de inchiriere a bicicletelor la loc vizibil la centrul de inchiriere, 

in functie de conditiile meteo; 

b. sa monteze panoul prevazut in anexa nr. 4 la prezentul regulament cu dimensiunile de 60x80 

cm, la centru de inchiriere; 

c. sa doteze cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor centrul de inchiriere si sa 

asigure utilizare, verificarea, intretinerea si repararea acestora;  

d. sa desemneze cel putin o persoana care sa fie instruita cu privire la functionarea bicicletelor 

electrice, pentru a asigura o utilizare corecta a acestora; 

e. sa incaseze pretul inchirierii bicicletelor si sa asigure depunerea banilor incasati intr-un cont 

deschis in acest scop de operatorulMunicipiul Alexandria si utilizarea acestor incasari exclusiv 

pentru intretinerea, asigurarea, schimbarea bicicletelor si marirea parcului de biciclete; sumele 

incasate din penalitati si despagubiri se fac venit in acelasi cont si vor fi cheltuiti cu aceleasi 

destinatii;  

f. sa tina evidenta separata cu privire le sumele incasate din inchirierea bicicletelor electrice; 

g. sa nu schimbe designul bicicletelor electrice; 

h. sa asigure integritatea bicicletelor electrice, mentenanta si reparatiile necesare; 

i. sa achizitioneze acumulatorul bicicletelor si sa asigure schimbarea acestuia numai in regim de 

service, in cazul incetarii functionarii; 

j. sa nu foloseasca bicicletele electrice in cazul in care temperatura atmosferica scade sub 5
o

C;  

k. sa asigure un spatiu de depozitare corespunzator pentru bicicletele elctrice, asigurand si paza 

acestora; 

l. sa raspunda de integritatea sistemului GPS montat pe biciclete si sa nu comunice utilizatorilor 

pozitionarea pe echipament a acestui sistem de monitorizare; 

m. sa puna la dispozitia utilizatorului bicicleta stabilita care sa intruneasca toate conditiile tehnice 

de folosire, cu acumulatorul incarcat, in stare normala de functionare si neavand defectiuni 

si/sau lipsuri; 

n. sa furnizeze serviciul de incarcare a acumulatorului; 

o. sa asigure asistenta tehnica si service, atunci cand se solicita de catre utilizator; 



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 form 

scrisa; 

q. sa comunice utilizatorilor traseele de urmat si pozitionarea statiei de incarcare; 

r. sa se asigure ca utilizarea bicicletelor se realizeaza in deplina siguranta atat cu privire le 

utilizator cat si cu privire la bicicleta inchiriata; 

s. sa recupereze de la utilizator prejudiciul creat in urma utilizarii necorespunzatoare a bicicletei; 

t. administratorul se va abtine de la orice fapt care ar avea drept consecinta tulburarea 

utilizatorului in folosinta bunului, tulburare de fapt sau de drept; administratorul nu raspunde 

de tulburarea cauzata prin fapta unui tert care nu invoca vreun drept asupra bunului; 

u. administratorul este garant pentru evictiunea bunului si pentru viciile ascunse ale bicicletei care 

ii impiedica intrebuintarea; administratorul nu raspunde insa pentru vicii care ii fac 

utilizatorului incomoda folosinta si pe care acesta din urma le-ar fi putut constata la inchiriere; 

v. sa fie inregistrat ca operator de date cu caracter personal; 

w. administratorul isi rezerva dreptul de a nu mai inchiria bicicleta electrica pentru un interval de 

minim 6 luni acelui utilizator care nu a respectat prevederile prezentului; 

x. orice alte drepturi si obligatii ce-i revin prin lege. 

(2) Drepturile si obligatiile utilizatorului sunt urmatoarele: 

a. dreptul de a inchiria o singura bicicleta pentru durata minima de  o  ora stabilita prin 

regulament; 

b. sa aiba minim 18 ani impliniti la data incheierii contractului de inchiriere si sa posede un act de 

identitate valabil; 

c. de a furniza corect datele de identificare pentru a fi inscrise in registrul de inchirieri prevazut in 

anexa nr. 2 si in contractul de inchiriere prevazut in anexa nr. 1; 

d. de a plati contravaloarea chiriei bicicletei odata cu preluarea acesteia; 

e. de a respecta traseele stabilite si amenajate, prezentate in anexa nr. 3 la regulament si de a 

mentine o viteza maxima de rulare de 25 km/h; 

f. obligatia de a purta echipament de protectie; 

g. de a exploata in conditii normale bicicleta, conform instructiunilor de folosire puse la 

dispozitie la semnarea contractului; utilizatorul nu are voie sa intervina asupra starii tehnice 

sau reglajelor echipamentului inchiriat, sub sanctiunea angajarii raspunderii sale pentru 

situatiile sau defectiunile create;  

h. de a achita amenzile emise de autoritati pentru contraventii sau infractiuni savarsite pe 

perioada inchirierii de catre conducatorul bicicletei; 



i. in cazul unor avarii aduse bicicletei, cu exceptia celor provocate prin forta majora, utilizatorul 

raspunde pentru toate cheltuielile aferente aducerii la starea initiala a bicicletei sau inlocuirii 

acesteia cu una similara ca marca, tip, dotari; 

j. pentru ca pagubele produse in urma unui eveniment rutier sau furt sa poata fi recuperate este 

obligatorie declararea acestora de catre utilizator/conducatorul bicicletelor organelor de politie 

din raza localitatii in care s-a produs evenimentul, urmand ca, in caz contrar, contravaloarea 

pagubelor sa fie suportata integral de catre utilizatorul/conducatorul bicicletei; 

k. in cazul in care bicicleta a fost condusa sub influenta alcoolului si/sau a drogurilor ori alte 

substante stupefiante, raspunderea in recuperarea materiala a pagubelor apartine in totalitate 

utilizatorului/conducatorului bicicletei; 

l. utilizatorul raspunde integral pentru daunele de orice natura (materiale, morale, fizice etc) 

provocate unei terte parti pe durata utilizarii bicicletei;   

m. sa apere bunul inchiriat contra uzurparilor (prin uzurpare se intelege orice atingere provenita de 

la un tert asupra posesiei bunului dat in locatiune); utilizatorul are obligatia de a-l instiinta pe 

administrator in timp util, pentru ca acesta din urma sa fie in masura sa se apere contra 

incercarii de uzurpare; daca utilizatorul neglijeaza sa-l informeze pe administrator, va raspunde 

de prejudiciul suferit de administrator in urma neinstiintarii; 

n. la incetarea perioadei de inchiriere, utilizatorul va preda bicicleta inchiriata cu dotarile aferente 

catre administrator; bicicleta nereturnata corespunzator ramane responsabilitatea utilizatorului; 

de asemenea, utilizatorul are obligatia sa returneze exact aceeasi bicicleta pe care a primit-o 

initial; 

o. in cazul in care bicicleta este nereturnata corespunzatoare, administratorul va incheia cu 

utilizatorul un proces verbal de primire si constatare a starii bicicletei conform modelului 

prezentat in anexa nr. 5; primirea de catre administrator a bicicletei in stare necorespunatoare 

nu il absolva de raspundere pe utilizator/conducator; 

p. orice alte drepturi si obligatii ce-i revin prin lege. 

Art.5. Garantie si service 

(1) Administratorul garanteaza ca bicicleta ce o inchiriaza intruneste toate conditiile tehnice de 

folosire, fiind in stare normala de functionare si neavand defecte sau lipsuri. 

(2) La solicitarea utilizatorului administratorul va acorda asistenta tehnica precum si service, in caz de 

nevoie, sau inlocuirea in conditiile in care existabicicleta disponibila. 

(3) Operatorul nu raspunde de nefunctionarea, functionarea necorespunzatoare ori accidentele nedorite 

daca acestea se datoreaza exclusiv culpei utilizatorului in utilizarea sau nerespectarea de catre acesta a 

instructiunilor de folosire, precum si in cazul in care nu s-a solicitat asistenta tehnica administratorului. 

(4) Utilizatorul se obliga sa se ingrijeasca de bicicleta, respectand instructiunile de utilizare si 

mentinand-o in stare buna de functionare pe tot parcursul inchirierii. 



Art.6. Conditii de folosire 

(1) Utilizatorul inchiriaza bicicleta in scopul transportului personal. Capacitatea maxima a bicicletei 

este de maxim 100 kg. Orice alta utilizare contrara atrage culpa utilizatorului pentru eventualele daune 

sau avarii produse. 

(2) In cazul in care bicicleta a fost utilizata de o alta persoana decat utilizatorul, raspunderea pentru 

pagubele cauzate printr-un eveniment rutier revine utilizatorului, in solidar cu persoana implicata in 

eveniment, administratorul avand posibilitatea de urmarire a oricaruia dintre cei doi pentru recuperarea 

prejudiciilor. 

(3) Sub sanctiunea platii de daune, bicicleta nu va fi folosita in urmatoarele situatii: 

a. in contraventie cu legislatia in vigoare si cu orice alte reguli de circulatie; 

b. pentru transportul de persoane sau bunuri in scopul obtinerii de venit; 

c. pentru impingerea sau remorcarea altor vehicule, remorci sau a altor obiecte; 

d. in timp ce utilizatorul sau persoana care o utilizeaza este sub influenta alcoolului, drogurilor, 

narcoticelor sau a altor substante ce pun in pericol abilitatile fizice si psihice de a reactiona; 

e. in concursuri sau teste; 

f. pe drumurile nemarcate pe hartile incluse in materialele promotionale; 

g. sa nu fie data in folosinta unei persoane neautorizate (orice alta persoana fata de persoana care 

a semnat registrul de inchirieri biciclete electrice); 

(4) Viteza de rulare se va reduce in conditii dificile de drum (suprafete alunecoase, denivelari, etc). 

(5) Utilizatorul se obliga sa pastreze in siguranta bicicleta pe durata in care nu o foloseste. 

(6) Utilizatorul este responsabil pentru valoarea totala a reparatiilor in caz de dauna asupra bicicletei 

sau dauna intervenita in legatura cu bicicleta intr-unul din cazurile de mai sus. 

(7) In caz de accident, utilizatorul isi asuma obligatia ca, in cel mai scurt timp posibil, sa anunte 

administratorul si sa se prezinte la centrul de inchiriere. 

(8) Administratorul nu raspunde pentru pagubele suferite de utilizator ori de persoanele care il 

insotesc, in legatura cu bicicleta, pentru pierderea sau deteriorarea proprietatilor personale lasate 

nesupravegheate asupra bicicletei. 

 

CAPITOLUL II DISPOZITII FINALE 

 

Art.7.  Refuzul de a suporta pagubele produse prin utilizarea defectuoasa, producerea de pagube prin 

distrugerea dotarilor, echipamentelor sau oricare alte bunuri puse la dispozitie de catre administrator, 

atrage dupa sine raspunderea materiala sau penala prevazuta de legislatia in vigoare. 

Art.8. Toti utilizatorii au obligatia de a respecta prevederile prezentului regulament, iar nerespectarea 

oricaror alte reglementari, norme ori prevederi legale aplicabile, atrag dupa sine raspunderea 

persoanelor vinovate. 



Art.9. Modificarea prezentului regulament se poate face ori de cate ori este necesar, numai prin 

Horarare a Consiliului Local. 

Art.10. Tariful de utilizare poate fi modificat numai prin Hotarare a Consiliului Local. 

Art.11. Orice litigiu sau neintelegere vor fi rezolvate pe cale amiabila intre parti, iar in cazul 

nerezolvarii acestora, eventualele litigii se vor solutiona de instanta competenta. 

Art.12.  Anexele 1-5 fac parte integranta din prezentul regulament. 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

CONSILIER, 

BOGDAN ALIN DONCEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexa  nr. 1 la Regulament 

 

CONTRACT DE INCHIRIERE  
Biciclete electrice 

Nr. __________ / _______________ 

 

I. PARTILE CONTRACTANTE 

1.1 SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC ALEXANDRIA, cu 

sediul in Alexandria, str. Ion Creanga, zona Modern, bl. F, parter, cod fiscal 13924437, reprezentata 

prin director Tote Marioara prin imputernicit _______________________, in calitate de 

administrator,  

Si  

1.2 Dl/Dna __________________________________, cu domiciliul in 

_________________________________________________________, posesor al actului de identitate 

CI seria ____, nr. ___________, eliberat de _______________________ la data de 

________________, telefon __________________, in calitate de utilizator,  

au convenit incheierea prezentului contract, cu respectarea urmatoarelor clauze 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
2.1 Obiectul prezentului contract  in darea spre utilizare utilizatorului a unei biciclete electrice cu seria 

________________________, in cadrul proiectului Retea de biciclete electrice, si, respectiv 

returnarea acesteia in conformitate cu termenii prezentului contract si ai Regulamentului pentru 

functionarea si utilizarea serviciului de închiriere biciclete electrice. 

III. DURATA SI INCETAREA CONTRACTULUI 
3.1 Prezentul contract se incheie pe o perioada determinata de o zi ___________________, pentru 

intervalul orar_______________, producand efecte pentru parti din momentul semnarii acestuia si 

pana la data indeplinirii obligatiilor ce decurg din prezentul. 

IV. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 
4.1 Regulamentul pentru functionarea si utilizarea serviciului de închiriere biciclete electrice. 

4.2 Instructiuni de utilizare a bicicletei electrice. 

V. PRETUL INCHIRIERII 
5.1 Pretul inchirierii este de 5 lei/ora  platibil in numerar la primirea bicicletei si semnarea contractului 

de inchiriere. 

5.2 La depasirea duratei de inchiriere achitata, utilizatorul datoreaza penalitati, incepand cu ora la care 

s-a inregistrat depasirea conform datelor inscrise in Registrul de inchirieri, dupa cum urmeaza:  

De la minutul Până la minutul 
Nr. minute întârziere 
peste ora de predare 

    Costul (lei) 

61 90 30       10 

91 120 60       15 

121 150 90       20 

151 180 120       25 

5.3 La expirarea intervalului maxim din tabelul de mai sus (120 minute), vor fi anuntate organele 

abilitate, in vederea recuperarii bunului, sub suspiciunea de furt.  
VI.OBLIGATIILE PARTILOR 
6.1 Drepturile si obligatiile administratorului sunt urmatoarele: 

a. sa asigure afisajul programului de inchiriere a bicicletelor la loc vizibil la centrul de inchiriere, 

in functie de conditiile meteo; 



b. sa asigure integritatea bicicletelor electrice, mentenanta si reparatiile necesare; 

c. sa nu foloseasca bicicletele electrice in cazul in care temperatura atmosferica scade sub 5
o

C;  

d. sa puna la dispozitia utilizatorului bicicleta stabilita care sa intruneasca toate conditiile tehnice 

de folosire, cu acumulatorul incarcat, in stare normala de functionare si neavand defectiuni 

si/sau lipsuri; 

e. sa furnizeze serviciul de incarcare a acumulatorului; 

f. sa asigure asistenta tehnica si service, atunci cand se solicita de catre utilizator; 

g. sa ofere informatiile necesare cu privire la modul de functionare a bicicletelor electrice 

utilizatorilor care doresc sa le ichirieze si sa incheie cu acestia contracte de inchiriere in form 

scrisa; 

h. sa comunice utilizatorilor traseele de urmat si pozitionarea statiei de incarcare; 

i. sa se asigure ca utilizarea bicicletelor se realizeaza in deplina siguranta atat cu privire le 

utilizator cat si cu privire la bicicleta inchiriata; 

j. sa recupereze de la utilizator prejudiciul creat in urma utilizarii necorespunzatoare a bicicletei; 

k. administratorul se va abtine de la orice fapt care ar avea drept consecinta tulburarea 

utilizatorului in folosinta bunului, tulburare de fapt sau de drept; administratorul nu raspunde 

de tulburarea cauzata prin fapta unui tert care nu invoca vreun drept asupra bunului; 

l. administratorul este garant pentru evictiunea bunului si pentru viciile ascunse ale bicicletei care 

ii impiedica intrebuintarea; administratorul nu raspunde insa pentru vicii care ii fac 

utilizatorului incomoda folosinta si pe care acesta din urma le-ar fi putut constata la inchiriere; 

m. administratorul isi rezerva dreptul de a nu mai inchiria bicicleta electrica pentru un interval de 

minim 6 luni acelui utilizator care nu a respectat prevederile prezentului; 

n. orice alte drepturi si obligatii ce-i revin prin lege. 

6.2 Drepturile si obligatiile utilizatorului sunt urmatoarele: 

a. dreptul de a inchiria o singura bicicleta pentru durata minima de o ora stabilita prin 

regulament; 

b. sa aiba minim 18 ani impliniti la data incheierii contractului de inchiriere si sa posede act de 

identitate valabil; 

c. de a furniza corect datele de identificare pentru a fi inscrise in registrul de inchirieri si in 

contractul de inchiriere; 

d. de a plati contravaloarea chiriei bicicletei odata cu preluarea acesteia; 

q. de a respecta traseele stabilite si amenajate si de a mentine o viteza maxima de rulare de 25 

km/h; 

e. obligatia de a purta echipament de protectie; 

f. de a exploata in conditii normale bicicleta, conform instructiunilor de folosire si intretinere 

elaborate de fabricant si specificate in manualul de utilizare; utilizatorul nu are voie sa 

intervina asupra starii tehnice sau reglajelor echipamentului inchiriat, sub sanctiunea angajarii 

raspunderii sale pentru situatiile sau defectiunile create;  

g. de a achita amenzile emise de autoritati pentru contraventii sau infractiuni savarsite pe 

perioada inchirierii de catre conducatorul bicicletei; 

h. in cazul unor avarii aduse bicicletei, cu exceptia celor provocate prin forta majora, utilizatorul 

raspunde pentru toate cheltuielile aferente aducerii la starea initiala a bicicletei sau inlocuirii 

acesteia cu una similara ca marca, tip, dotari; 

i. pentru ca pagubele produse in urma unui eveniment rutier sau furt sa poata fi recuperate este 

obligatorie declararea acestora de catre utilizator/conducatorul bicicletelor organelor de politie 

din raza localitatii in care s-a produs evenimentul, urmand ca, in caz contrar, contravaloarea 

pagubelor sa fie suportata integral de catre utilizatorul/conducatorul bicicletei; 

j. in cazul in care bicicleta a fost condusa sub influenta alcoolului si/sau a drogurilor ori alte 

substante stupefiante, raspunderea in recuperarea materiala a pagubelor apartine in totalitate 

utilizatorului/conducatorului bicicletei; 

k. utilizatorul raspunde integral pentru daunele de orice natura (materiale, morale, fizice etc) 

provocate unei terte parti pe durata utilizarii bicicletei;   

l. sa apere bunul inchiriat contra uzurparilor (prin uzurpare se intelege orice atingere provenita de 

la un tert asupra posesiei bunului dat in locatiune); utilizatorul are obligatia de a-l instiinta pe 



administrator in timp util, pentru ca acesta din urma sa fie in masura sa se apere contra 

incercarii de uzurpare; daca utilizatorul neglijeaza sa-l informeze pe administrator, va raspunde 

de prejudiciul suferit de administrator in urma neinstiintarii; 

m. la incetarea perioadei de inchiriere, utilizatorul va preda bicicleta inchiriata cu dotarile aferente 

catre administrator; bicicleta nereturnata corespunzator ramane responsabilitatea utilizatorului; 

de asemenea, utilizatorul are obligatia sa returneze exact aceeasi bicicleta pe care a primit-o 

initial; 

n. in cazul in care bicicleta este nereturnata corespunzatoare, administratorul va incheia cu 

utilizatorul un proces verbal de primire si constatare a starii bicicletei; primirea de catre 

administrator a bicicletei in stare necorespunatoare nu il absolva de raspundere pe utilizator; 

o. orice alte drepturi si obligatii ce-i revin prin lege. 

VII. GARANTIE SI SERVICE 
7.1 Administratorul garanteaza ca bicicleta ce o inchiriaza intruneste toate conditiile tehnice de 

folosire, fiind in stare normala de functionare si neavand defecte sau lipsuri. 

7.2 La solicitarea utilizatorului administratorul va acorda asistenta tehnica precum si service, in caz de 

nevoiesau inlocuirea in conditiile in care exista bicicleta disponibila. 

7.3 Operatorul nu raspunde de nefunctionarea, functionarea necorespunzatoare ori accidentele nedorite 

daca acestea se datoreaza exclusiv culpei utilizatorului in utilizarea sau nerespectarea de catre acesta a 

instructiunilor de folosire, precum si in cazul in care nu s-a solicitat asistenta tehnica administratorului. 

7.4 Utilizatorul se obliga sa se ingrijeasca de bicicleta, respectand instructiunile de utilizare si 

mentinand-o in stare buna de functionare pe tot parcursul inchirierii. 

VIII. CONDITII DE FOLOSIRE 
8.1 Utilizatorul inchiriaza bicicleta in scopul transportului personal. Capacitatea maxima a bicicletei 

este de maxim 100 kg. Orice alta utilizare contrara atrage culpa utilizatorului pentru eventualele daune 

sau avarii produse. 

8.2 In cazul in care bicicleta a fost utilizata de o alta persoana decat utilizatorul, raspunderea pentru 

pagubele cauzate printr-un eveniment rutier revine utilizatorului, in solidar cu persoana implicata in 

eveniment, administratorul avand posibilitatea de urmarire a oricaruia dintre cei doi pentru recuperarea 

prejudiciilor. 

8.3 Sub sanctiunea platii de daune, bicicleta nu va fi folosita in urmatoarele situatii: 

a. in contraventie cu legislatia in vigoare si cu orice alte reguli de circulatie; 

b. pentru transportul de persoane sau bunuri in scopul obtinerii de venit; 

c. pentru impingerea sau remorcarea altor vehicule, remorci sau a altor obiecte; 

d. in timp ce utilizatorul sau persoana care o utilizeaza este sub influenta alcoolului, drogurilor, 

narcoticelor sau a altor substante ce pun in pericol abilitatile fizice si psihice de a reactiona; 

e. in concursuri sau teste; 

f. pe drumurile nemarcate pe hartile incluse in materialele promotionale; 

g. sa nu fie data in folosinta unei persoane neautorizate (orice alta persoana fata de persoana care 

a semnat registrul de inchirieri biciclete electrice); 

8.4 Viteza de rulare se va reduce in conditii dificile de drum (suprafete alunecoase, denivelari, etc). 

8.5 Utilizatorul se obliga sa pastreze in siguranta bicicleta pe durata in care nu o foloseste. 

8.6 Utilizatorul este responsabil pentru valoarea totala a reparatiilor in caz de dauna asupra bicicletei 

sau dauna intervenita in legatura cu bicicleta intr-unul din cazurile de mai sus. 

8.7 In caz de accident, utilizatorul isi asuma obligatia ca, in cel mai scurt timp posibil, sa anunte 

administratorul si sa se prezinte la centrul de inchiriere. 

8.8 Administratorul nu raspunde pentru pagubele suferite de utilizator ori de persoanele care il 

insotesc, in legatura cu bicicleta, pentru pierderea sau deteriorarea proprietatilor personale lasate 

nesupravegheate asupra bicicletei. 

IX. DISPOZITII FINALE 
9.1 Refuzul de a suporta pagubele produse prin utilizarea defectuoasa, producerea de pagube prin 

distrugerea dotarilor, echipamentelor sau oricare alte bunuri puse la dispozitie de catre administrator, 

atrage dupa sine raspunderea materiala sau penala prevazuta de legislatia in vigoare. 

9.2 Utilizatorul are obligatia de a respecta prevederile prezentului contract si ale Regulamentului 

pentru functionarea si utilizarea serviciului de închiriere biciclete electrice, iar nerespectarea oricaror 



alte reglementari, norme ori prevederi legale aplicabile, atrag dupa sine raspunderea persoanelor 

vinovate. 

9.3 In caz de dauna totala a bicicletei ori de furtul acesteia, utilizatorul datoreaza administratorului 

plata integrala a echipamentului. 

9.4 In caz de dauna sau avariere partiala a bicicletei, administratorul va pretinde despagubiri la 

valoarea de piata a reparatiei sau echipamentului (subansamblului) lipsa, ce se va concretiza prin 

emiterea unui deviz de reparatii. 

9.5. Sumele stabilite cu titlu de despagubire vor fi achitate de utilizator prin ordin de plata in contul 

indicat de administrator ori cu numerar la casieria administratorului. 

9.6 Orice litigiu sau neintelegere vor fi rezolvate pe cale amiabila intre parti, iar in cazul nerezolvarii 

acestora, eventualele litigii se vor solutiona de instanta competenta. 

9.7 Prezentul contract reprezinta vointa partilor si a fost incheiat in doua exemplare astazi _______. 

 

 

 

 

                UTILIZATOR                                                               ADMINISTRATOR 

 



Anexa nr. 2 la Regulament 

REGISTRU INCHIRIERI BICICLETE ELECTRICE 

 

Nr. 

Crt. 

Data si ora 

inchirierii 

Data si ora 

predarii 

Nume si prenume utilizator Date CI 

(serie/nr) 

Serie bicicleta Semnatura 

utilizator 

primire 

bicicleta 

Semnatura 

utilizator 

returnare 

bicicleta 

Semnatura 

reprezentant 

administrator 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 



Anexa  nr. 5 la Regulament 

 

PROCES VERBAL 

 

Incheiat astazi ________________ intre ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC 

ALEXANDRIA, in calitate de administrator prin imputernicit ____________________ si Dl/Dna 

_____________________________________, cu domiciliul in _____________, act de identitate seria 

______, nr. _________________, in calitate de utilizator, in temeiul caruia am procedat primul la 

primirea, iar secundul la predarea bicicletei electrie seria _______________________________. 

La examinarea vizuala exterioara a bicicletei electrice s-au constatat urmatoarele: 

a. ___________________________________________________________________________; 

b. ___________________________________________________________________________; 

c. ___________________________________________________________________________,  

 

Observatii: examinarea exterioara s-a efectuat si prin fotografiere (anexe la procesul verbal). 

 

Utilizatorul este de acord cu faptul ca la momentul primirii bicicletei electrice aceasta intrunea toate 

conditiile tehnice de folosire, cu acumulatorul incarcat, in stare normala de functionare si neavand 

defectiuni si/sau lipsuri; 

Utilizatorul declara urmatoarele ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________. 

 

 

Prezentul Proces verbal a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte. 

 

 

 

                    ADMINISTRATOR,                                                            UTILIZATOR,                                                              

 

 


