Anexa nr 8
LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SISTEMULUI DE PARC ARE CU PLATA IN
ORASUL TARGU NEAMT PENTRU OPERATORUL SC CIVITAS COM SRL

S. C. “CIVITAS CO M” S.R.L.
RO 615200 T îrgu-Neamţ, b-dul Mihai Eminescu, nr. 8A (piaţa agroalimentară), judeţul Neamţ
CUI 9845831, Atribut fiscal R, ORC Neamţ J27/538/1997, tel/fax 0233-790 943
Nr. ………………… din ……………………………
CONTRAC T DE INCHIRIERE
LOC PARCARE
CU PLATA PE DOMENIUL PUBLIC

Av ând în vedere H.C.L. Targu Neamt - nr. ___ din ______ regulament de organizare si
functionare a sistemului de parcare cu plata a orasului Targu Neamt pentru operatorul SC CIVITAS
COM SRL – Targu Neamt, s-a încheiat prezentul contract de închiriere loc de parcare cu plata pe
domeniul public, dupa cum urmeaza :

I.

PÃRŢILE CON TRA CTAN TE:

Art. Subscrisa SC CIVITAS COM SRL, cu sediul în Târgu Neamţ, b-dul Mihai Eminescu, nr. 8A,
j udeţul Neamţ, avand CUI – RO 9845831, nr. Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul
Neamt J 27/538/1997, avand cont nr. RO 60 BTRL 02801202356685XX deschis la Banca
Transilv ania - reprezentată legal de domnul Ungurianu Ionel – director, in calitate de operator
parcare - LOCATOR
si
d-nul/d-na .............................................................................................., legitimat cu ......... seria
.........nr.....................CNP.........................................,adresa..........................................................................
......................,
reprezentant
(in
cazul
persoanelor
juridice)
al
S.C.
...................................................................
cu
sediul
in
………………………
,
str.
...............................................nr. ............ ,bl. ....... ,et. ..... ,ap. ....... , nr. de inregistrare la Registrul
Comertului
....................................... , C.U.I. ......................................... în calitate de beneficiar LOCATAR
II. OBIECTUL CON TR AC TUL UI:
Art. 2 Obiectul contractului îl constituie închirierea unui loc de PARCARE CU PLAT A AUTOTURISME
situat în orasul Targu Neamt, dupã cum urmeazã:
Numãr înmatriculare
Pozitia
Strada
Detalii parcare
III. TERMENUL:
Art. 3 Contractul are valabilitate de 1(un) an de la data încheierii si expirã la data de ........................
LA EXPIRAREA CONTRAC TULUI, ACESTA ÎNCE TEAZÃ DE DREPT FÃRÃ A NECESITA O
NOTIFICARE EXPRESÃ DIN PARTEA OPERATORUL UI DE PARCARE- LOCA TOR.
IV. CHIRIA:
Art. 4 Chiria stabilitã pentru închirierea unui loc de parcare cu plata este cea prevazuta in HCL nr.
/
a orasului T argu Neamt.
Art. 5 Chiria se va achita la data emiterii facturii. Plata chiriei se va face in numerar, la casieria SC
CIVITAS COM SRL – str. MiHAI Eminescu, nr. 8 A , Targu Neamt, judetul Neamt, sau prin virament în
contul RO60BT RL02801202356685XX deschis la Banca T ransilvania T argu Neamt.

V. OBLIGATIILE PÃRTILOR :
Art. 6 Obligatiile operatorului de parcare:
a) sã predea locul de parcare cu plata marcat si semnalizat adecvat – în functie de conditiile
meteorologice;
b) sã verifice modul de utilizare si de întretinere al spatiului de parcare cu plata;
c) sã refacã periodic marcajele (în functie de conditiile meteorologice) atunci când este nevoie si, unde
este necesar, sã amplaseze semne de parcare cu plata;
d) sã dispuna masuri pentru eliberarea locurilor de parcare care fac obiectul inchirierii si care sunt
ocupate de alte autoturisme;
Art. 7 Obligatiile beneficiarului :
a) sã achite contravaloarea chiriei la termenele stabilite;
b) sã comunice operatorului de parcare orice fel de modificare intervenitã în statutul sãu juridic sau în
datele de identificare.
c) sã respecte marcajele si semnalizãrile spatiului de parcare cu plata închiriat;
d) sã întretinã corespunzãtor spatiul de parcare cu plata închiriat, sã nu producã distrugerea acestuia, sã
nu execute lucrãri de reparatii auto, sã nu-l foloseascã pentru depozitare, sã mentinã curãtenia atât pe
timp de varã, cât si pe timp de iarnã;
e) sã predea spatiul de parcare cu plata la expirarea contractului (sã elibereze amplasamentul);
f) sã comunice în scris, anticipat, cu cel putin 30 de zile inainte, intentia de a renunta la contractul de
închiriere;
g) sã suporte contravaloarea chiriei pânã la predarea efectivã a spatiului de parcare închiriat;
h) sã prezinte, la reînnoirea contractului de inchiriere loc parcare cu plata pe domeniul public, toate
documentele prevazute la art. 16 lit. d pct 4 din Regulamentul de organizare si functionare a sistemului de
parcare cu plata in orasul Targu Neamt pentru operatorul SC CIVIT AS COM SRL – aporbat prin HCL NR.
___/_______ .
VI. SUBÎNCHIRIEREA SAU CESIUNEA:
Art.8 Pe durata contractului, beneficiarului îi este interzisã subînchirierea, cesiunea sau orice altã formã
de înstrãinare cãtre terti a locului de parcare cu plata închiriat.

VII. ÎNCETAREA, REZILIEREA:
Art. 9. Contractul de inchiriere înceteazã deplin la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat, fãrã a
necesita o notificare prealabilã.
Art.10. Contractul de închiriere se poate rezilia prin acordul pãrtilor cu respectarea termenului prevãzut la
art.7 litera f.
Art.11. Rezilierea contractului pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale opereaza de drept fãrã
îndeplinirea unor alte formalitãti.
Art.12. Rezilierea unilateralã a contractului din initiativa operatorului locului de parcare poate fi fãcut în
cazuri justificate de interes public, pentru motive de utilitate publicã, revendicãri ale fostilor proprietari,
alte prevederi ale regulamentului de oragnizare si functionare a sistemului de paracre cu plata in orasul
T argu Neamt pentru operatorul SC CIVIT AS COM SRL Targu Neamt.
VIII.CLAUZE SPECIALE
Art.13. Orice modificare în contract se face cu acordul scris al operatorului locului de parcare cu plata.
IX. DISPOZITII FINALE:
Art.14. Prezentul contract s-a încheiat în 2(doua) exemplare, azi ……………….. câte unul pentru fiecare
parte contractantã.
OPERATOR PARCARE – LOCATOR ,

BENEFICIAR – LOCATAR,

