
Anexa nr. 4 la H.C.L. nr.116 din 31.05.2018 

 

CONTRACT 

de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de administrare, intretinere si 
exploatare a parcarilor cu plata din orasul Targu Neamt 

CAP. 1 

Părţile contractante 

              Între Orasul Targu Neamt, cu sediul în Targu Neamt,  b-dul Stefan cel Mare, nr. 62,  cod 
fiscal............... , cont nr. deschis la Trezoreria Orasului Targu Neamt, reprezentată prin Harpa Vasilica, 
având funcţia Primar, în calitate de concedent, 

şi 

 SC CIVITAS COM SRL cu sediul în orasul Targu Neamt, B-dul Mihai Eminesccu, nr. 8A, judeţul 
Neamt, cod poştal 615200, CIF R9845831, J27/538/1997 , Tel/Fax: 0233790943, reprezentată legal 
prin dl. UNGURIANU IONEL, în calitate de ADMINISTRATOR, în calitate de concesionar s-a încheiat 
prezentul contract de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de administrare, 
intretinere si exploatare a parcarilor cu plata din orasul Targu Neamt 

CAP. 2 

Obiectul contractului 

ART.1. 

1.1. Obiectul contractului îl constituie delegarea gestiunii gestiunii prin concesiune a serviciului public 
de administrare, intretinere si exploatare a parcarilor cu plata din orasul Targu Neamt 

1.2. Activitatea prevăzută în prezentul contract este în conformitate cu caietul de sarcini si cu 
Regulamentul ce face parte integranta din prezentul contract. 

CAP. 3 

 Durata contractului 

Art.2. 

2.1. Durata prezentului contract este de ….. ani, cu drept de prelungire în condiţiile legii. 

CAP. 4 

Plata serviciilor prestate/ preturi tarife 

ART.3. Conditii financiare 

           a) 

A. PLATA TAXEI DE UTILIZARE A PARCARILOR 

 (1) Taxa de utilizare a parcarilor se plateste in sistem de autotaxare ( in maxim 5 minute de la 
parcarea autovehiculului) , utilizand parcometrele amplasate in apropierea locurilor de parcare, prin 
intermediul monedelor sau prin plata prin SMS. 



Astfel: 

a. Monedele   se utilizeaza direct la parcometru, unde se introduc atatea monede pana la concurenta 
sumei care reprezinta taxa aplicabila, pentru unitatea de timp solicitata. 

b.Plata prin SMS - în condiţiile utilizării taxării prin telefonia mobilă utilizând numere scurte cu 
microplată, astfel: 

1. Plata parcarii prin SMS pentru 1 ora in Târgu Neamt 

Se trimite SMS la numarul scurt 7420 cu textul: 

431 NR. MASINA 

Tarif 0.35 euro + TVA 

Soferul primeste un SMS de confirmare de tipul: 

“Ati parcat masina NT01ABC pentru 1 ora in Târgu Neamt. Plata expira la 1.08.2016 ora 12:20.” 

2. Plata parcarii prin SMS pentru 1 zi (sau 24h) in Târgu Neamt 

Se trimite SMS la numarul scurt 7420 cu textul: 

430 NR. MASINA 

tarif 2.00 euro + TVA 

Soferul primeste un SMS de confirmare de tipul: 

“Ati parcat masina NT01ABC pentru 1 zi in Târgu Neamt. Plata expira la 1.08.2016 23:59.” 

Vor fi recepționate și taxate toate SMS-urile de forma 430 NR. MASINA transmise indiferent de zi și 
de oră, iar parcarea în Târgu Neamț se va considera plătită pentru 24 de ore din momentul 
confirmării SMS-ului transmis de către Sistemul TPARK. 

SMS-ul de comandă este gratuit pentru clienții Digi Mobil, Telekom și Vodafone și se taxează 
suplimentar  cu 0.05 euro + TVA pentru clienții Orange. 

(2) Autotaxarea se realizeaza, in termenul stabilit la pct. 1 ,  prin efectuarea succesiva a urmatoarelor 
operatiuni: 

  Dupa oprirea vehiculului in spatiul special amenajat pentru parcare monedele se 
introduc in parcometru (aparat de taxare); 

  Se selecteaza durata parcarii pentru intervalul de timp al stationarii vehiculului; 

  Parcometrul va emite tichetul de parcare, care se va pozitiona in mod obligatoriu in 
interiorul vehiculului, pe bord, sub parbriz, de preferat, in suport special, astfel incat toate datele 
inscriptionate sa fie vizilbile din exterior. Daca nu se poate identifica tichetul de parcare, se aplica 
sanctiunile prevazute de prezentul Regulament. 

  Tichetul de parcare este valabil pentru intreaga durata de timp platita in intervalul 
orar 08:00-18:00 de luni pana vineri respectiv sambata-duminica in intervalul orar 08:00-14:00 – in 
conformitate cu prevederile art. 14 lit. a – in parcarile cu plata enumerate in anexa nr.1 la prezentul 
regulament. Tichetul de parcare va avea inscripţionat următoarele informaţii minime:  

 denumirea operatorului de parcare  



 codul P&D-ului  

 localizarea ( codul ) parcării  

 tariful orar  

 suma încasată  

 data şi ora emiterii acestuia  

 perioada de valabilitate  

 TVA-ul aferent sumei încasate.  

  Alegerea modelului parcometrelor ( dispozitive P&D - "pay & display", adica "plateste si 
afiseaza") ramane la latitudinea operatorului de parcare  cu respectarea legislatiei in vigoare in 
domeniul achizitiilor publice. 

B. TAXE SI MODALITATI DE PLATA PARCARI 

Alin 1.  

1. Plata taxei orare: 1.5 lei /ora. 

2. Abonament: 

        -  zi - 8 lei,  

        -  lunar – persoane fizice -  60 lei si persoane juridice – 70 lei 

        - trimestrial – persoane fizice  -  140 lei si persoane juridice   - 170 lei 

        - anual – persoane fizice – 500 lei si persoane juridice – 600 lei. 

3. Deblocare autovehicul -  30 lei + 7.5 lei/zi retinere dispozitiv blocare. 

  4. In condiţiile utilizării taxării prin telefonia mobilă utilizând numere scurte cu microplată, astfel: 

 

1. Plata parcarii prin SMS pentru 1 ora in Târgu Neamt 

Se trimite SMS la numarul scurt 7420 cu textul: 

431 NR. MASINA 

Tarif 0.35 euro + TVA 

Soferul primeste un SMS de confirmare de tipul: 

       “Ati parcat masina NT01ABC pentru 1 ora in Târgu Neamt. Plata expira la 1.08.2016 ora 12:20.” 

 

2. Plata parcarii prin SMS pentru 1 zi (sau 24h) in Târgu Neamt 

Se trimite SMS la numarul scurt 7420 cu textul: 

430 NR. MASINA 

tarif 2.00 euro + TVA 



Soferul primeste un SMS de confirmare de tipul: 

        “Ati parcat masina NT01ABC pentru 1 zi in Târgu Neamt. Plata expira la 1.08.2016 23:59.” 

Vor fi recepționate și taxate toate SMS-urile de forma 430 NR. MASINA transmise indiferent de zi și 
de oră, iar parcarea în Târgu Neamț se va considera plătită pentru 24 de ore din momentul 
confirmării SMS-ului transmis de către Sistemul TPARK. 

         SMS-ul de comandă este gratuit pentru clienții Digi Mobil, Telekom și Vodafone și se taxează 
suplimentar  cu 0.05 euro + TVA pentru clienții Orange. 

Alin 2. 

 1 . Toate tarifele includ TVA. 

 2. Tariful minim de plata este de 0.75 lei pentru ½ ora. 

 3. In cazul abonamentelor cu valabilitate pe mai multe luni, tariful se calculeaza inmultind numarul 
de luni cu tariful pentru o luna, la care se aplica o reducere procentuala egala cu numarul de luni de 
abonament. 

 4. Abonamentele sunt valabile numai daca sunt afisate in mod vizibil pe bordul autovehicului parcat. 
“ 

b) Operatorul serviciului va vira lunar catre concedent redeventa datorata si stabilita in contractul de  
concesiune si in prezentul caiet de sarcini. 

CAP. 6 

Plata redevenţei 

Art. 4 

1) Concesionarul datoreaza lunar o redeventa in valoarea insumata a urmatoarelor procente: 

…… % din valoarea fara TVA a tuturor tichetelor si abonamentelor de parcare incasate de 
operatorul de parcare in cursul lunii; 

     ……. % din valoarea fara TVA a tuturor tarifelor de blocare-deblocare incasate de operatorul de 
parcare in cursul lunii; 

2)    Concesionarul  se obliga  sa prezinte autoritatii concedente , pana la data de 26 a lunii urmatoare 
, valoarea totala  a tichetelor si abonamentelor de parcare incasate , precum si valoarea totala a 
tarifelor de blocare-deblocare incasate si totodata sa achite  pana la data de 30 ale lunii urmatoare – 
valoarea redeventei calculate conform prevederilor prezentului capitol. 

3)  Redeventa va fi virata lunar pana pe data de 30 ale lunii urmatoare perioadei de referinta – in 
contul       …………………….. deschis la …………………………….. la dispozitia concedentului. 

4) Nevirarea sumelor datorate la data si in conditiile prevazute la art.1 din prezentul capitol atrage 
dupa sine penalitati de intarziere in cuantumul prevazut de lege la data termenului de scadenta  al 
platii. 

CAP. 7 

 

Obligaţiile părţilor 



ART.5. 

1. Drepturile concedentului ( UAT Targu Neamt): 

a) Sa verifice respectarea obligatiilor contractuale asumate de operator; 

b) Sa efectueze controale vizand modul de organizare si administrare a serviciului; 

c) Sa sanctioneze potrivit prevederilor contractuale si a legislatiei in vigoare nerespectarea 
prevederilor contractuale; 

 

2.  Obligatiile concedentului : 

 

a) sa actioneze, in sprijinul operatorului, pentru asigurarea conditiilor de implementare si derulare 
optima a activitatii pe toata durata contractului de concesiune, in limitele contractului; 

b) sa notifice operatorul de aparitia oricaror imprejurari de natura sa aduca atingere drepturilor 
acestuia; 

c)nu are dreptul sa modifice unilateral clauzele contractului de concesiune, decat cu notificarea 
prealabila a concesionarului, din motive exceptionale legate de interesul national sau local, dupa caz; 

3. Drepturile si obligatiile  operatorului SC CIVITAS COM SRL Targu Neamt: 

a) sa receptioneze , pe baza de proces-verbal de predare-preluare , parcarile publice ce fac 
obiectul concesiunii ; 

b) sa exploateze in mod direct si in exclusivitate parcarile publice; 

c) sa organizeze si sa administreze serviciul  public administrarea, intretinerea si exploatarea 
parcarilor cu plata din orasul Targu Neamt cu respectarea “Regulamentului organizare si functionare 
a sistemului de parcare cu plata in orasul Tirgu Neamt “; ( intretinerea se refera la operatiuni de 
intretinere si reparatie a parcometrelor, marcaje rutiere, activitati de inlaturare a zapezii ) 

d) sa initieze modificari sau completari la “Regulamentul organizare si functionare a sistemului 
de parcare cu plata in orasul Tirgu Neamt “; 

e) sa fie informat si consultat asupra unor initiative locale ce vizeaza acest domeniu de 
activitate; 

f) sa delimiteze locurilor de parcare cu indicatoare si marcaje rutiere, potrivit legislatiei rutiere  
in vigoare; 

g) sa instaleze in fiecare parcare panouri informative care sa contina tarifele de taxare, orarul 
de functionare in regim de plata, instrcutiuni privind  metoda de incasare a taxei; 

h) sa plateasca redeventa lunar catre concedent in cuantumul  care urmeaza a fi stabilit prin 
prezentul caiet de sarcini si prin contractul de concesiune; 

i) sa asigure resursele materiale ,financiare , informationale si umane adecvate realizarii 
obiectivelor stabilite  prin contract; 

j) sa doteze parcarile cu un numar suficient de  parcometre – distribuitoare de tichete. 

 



CAP. 8 

Sarcinile Orasului Targu Neamt si ale operatorului SC CIVITAS COM SRL Targu Neamt in domeniul 
investitiilor 

Art. 6 

1) Finantarea investitiilor pe domeniul public se asigura din urmatoarele surse: 

a)fonduri proprii ale operatorului ; 

b) credite bancare asumate de operator; 

c)fonduri publice ale Orasului Targu Neamt – in functie de disponibilitate si de necesitatea 
investitiilor in domeniu. 

2) Investitiile preconizate a se realiza pe domeniul public sunt: 

a) Delimitarea fizica a locurilor de parcare prin marcaje rutiere; 

b) Achizitionarea de parcometre – pentru parcarile cu plata ce se vor infiinta pe parcursul 
derularii contractului de concesiune ; 

Cap. 9 

Regimul bunurilor utilizate de operator in derularea concesiunii 

Art.7 

1. Bunurile din patrimoniul public se preiau pe baza de proces  verbal de predare- preluare ; 

2. In contractul de delegare a gestiunii vor fi precizate, in mod distinct, categoriile de bunuri  ce 
vor fi utlizate de operator in derularea concesiunii, respectiv: 

a)  Bunurile de retur, care revin de plin drept, gratuite si libere de orice sarcini , autoritatii 
publice locale, la expirarea contractului – acestea sunt constituite din parcarile publice propriu-zise 
terenuri. 

b) Bunurile proprii achizitionate din fondurile concesionarului si au fost folosite de catre acesta 
pe durata concesiunii, la expirarea contractului de concesiune, raman in proprietatea concesionarului 
. 

Cap. 10 

Indicatori de perfomanta 

Art. 8 

1) Indicatorii de perfomanta stabilesc conditiile ce trebuie respectate de operator in asigurarea 
serviciului public de administrare, intretinere si exploatare a parcarilor cu plata din orasul Targu 
Neamt; 

2) Indicatorii de performanta asigura conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca serviciul 
public de administrare  intretinere si exploatare a parcarilor cu plata din orasul Targu Neamt, avandu-
se in vedere: 

a. Continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ; 

b. Adaptarea permanenta la cerintele utilizatorilor; 



c. Excluderea oricarei discriminari privind accesul la serviciul prestart de operator; 

d. Respectarea reglementarilor specific din domeniul protectiei mediului si al sanatatii si 
securitatii muncii; 

e. Prestarea serviciului pentru toti utilizatorii din aria de responsabilitate; 

3) Indicatorii de perfomanta pentru serviciul public de administrare, intretinere si exploatare a 
parcarilor cu plata din orasul Targu Neamt, se refera la urmatoarele activitati: 

a. Incasarea de la utilizatori a contravalorii servicilor efectuate; 

b. Indeplinirea prevederilor din contractual de concesiune cu privire la calitatea serviciilor 
effectuate; 

c. Mentinerea unor relatii echitabile intre operator si utlizator prin rezolvarea rapida si 
obiectiva a problemelor, cu respectarea drepturilor si obligatiilor ce revin fiecarei parti ; 

d. Numarul de controale efectuate de catre autoritatea administratiei publice locale 
operatorului, raportat la numarul de abateri stabilite si sanctionate; 

e. Numarul abaterilor privind nerespectarea de catre operator a prevederilor prezentului caiet 
de sarcini si a contractului de concesiune. 

4) In vederea urmaririi respectarii indicatorilor de performanta operatorul trebuie sa asigure: 

a. Gestiunea serviciului public de administrare, intretinere si exploatare a parcarilor cu plata din 
orasul Targu Neamt, conform prevederilor contractuale; 

b. Inregistrarea activitatilor privind masurarea prestatiilor , facturarea si incasarea contravalorii 
serviciilor efectuate; 

c. Inregistrarea reclamatiilor si sesizarilor  utilizatorilor si modul de solutionare a acestora; 

5)  In conformitate cu competentele si atributiile legale ce le revin,  autoritatea publica are 
acces neingradit la informatii  necesare stabilirii: 

a. Modului de respectare si indeplinire a obligatiilor contractuale asumate; 

b. Calitatii si eficientei serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanta stabiliti in 
contract si in prezentul caiet de sarcini; 

c. Structurii tarifelor pentru serviciile prestate de operator. 

Cap.11 

Clauze referitoare la modificarea si incetarea contractului de concesiune.Litigii 

Art.9 

1) Contractul de concesiune se modifica corespunzator, prin act aditional, in situatia in care, la 
momentul incheierii procesului-verbal de predare-preluarea a locurilor de parcare cu plata , numarul 
acestor locuri de parcare, date spre administrare si exploatare operatorului, este mai mare sau mai 
mic   in raport cu numarul locurilor de parcare stabilite in anexa nr.1 la prezentul caiet de sarcini ( de 
exemplu, in cazul amenajarii unor noi locuri de parcare cu plata, in cazul atribuirii unei alte destinatii 
unora dintre locurile de parcare cu plata concesionate catre operatorul de parcare, etc) 

2) Contractul de concesiune inceteaza in urmatoarele situatii: 



a)prin acordul partilor; 

b)la expirarea duratei stabilite in contractul de concesiune, daca partile nu au convenit in scris 
conditiile legale de prelungire; 

c)in cazul denuntarii unilaterale justificate de catre una dintre parti a contractului de concesiune, 
aceasta va trimite o notificare prealabila de 90 de zile; 

d)in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre una dintre parti; 

e)daca, dupa un termen de 90 de zile de la data scadentei, concesionarul nu achita redeventa la 
valoarea stabilita prin contractul de concesiune, la care se adauga penalitatile de intarziere; in acest 
caz , concedentul va trimite concesionarului o notificare prealabila de 10 zile , dupa care va initia 
procedura de reziliere a contractului de concesiune; 

f)in cazul in care concesionarul nu respecta tarifele aprobate de catre Consiliul Local; 

g)in caz de nerespectare de catre concesionar a obligatiei de a nu subconcesiona , subinchiria 
serviciile care fac obiectul concesiunii, precum si de a nu se asocial cu alte persoane fizice sau juridice 
pentru indeplinirea serviciilor concesionate dupa incheierea  contractului de concesiune; 

i)in cazuri de forta majora, fara plata de despagubiri; 

3) Litigii – neintelegerile rezultate din executarea contractului de concesiune se vor solution pe cale 
amiabila. Eventualele litigii se vor solutiona pe calea contenciosului administrativ in cadrul instantelor 
judecatoresti competente. 

 

CAP. 12 

Dispoziţii finale 

ART.10. 

1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării. 

2. Orice modificare, convenită între părţi, va fi materializată prin acte adiţionale care vorface parte 
integrantă din prezentul contract. 

 

 

Concedent ,                                                                                     Concesionar, 


