
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 15 
Nr. total al consilierilor locali prezenţi:  10 
Nr. total al consilierilor locali absenţi: 5 
Voturi pentru: 10  
Voturi împotrivă: 0 
Abţineri: 0 
Retragere de la votul proiectului de hotărâre (incompatibilități, conflict de interese,etc.): 0 

 

ROMÂNIA                     
JUD. SATU MARE            
ORAŞUL TĂŞNAD               
CONSILIUL LOCAL                

HOTĂRÂREA Nr. 71 
din data de 14 iunie 2021 

 

privind aprobarea Regulamentul Serviciului de administare a domeniului public și privat 
privind administrarea, utilizarea și închirierea bicicletelor către persoanele fizice și juridice 

 
Consiliul Local al Oraşului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință extraordinară, în data 

de 14 iunie 2021; 
 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, înregistrat sub nr. 
11716/11.06.2021; 

Analizând Referatul nr. 10223/24.05.2021 al Serviciului de administrare a domeniului public şi 
privat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad; 

Având în vedere Raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Oraşului Tăşnad, înregistrat sub nr.11738/14.06.2021 şi Raportul Comisiei de specialitate 
pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, ordine publică, amenajarea teritoriului, 
urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului pe lângă Consiliul Local al orașului Tășnad, 
înregistrat sub nr. 11775/14.06.2021;  

Potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea 
activității de turism în România, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței Guvernului 
nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public 
și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 61/ 1991 pentru 
sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. d), ale alin. (7) lit. c)-f) și r), precum şi ale art. 
139 alin. (1) și (3) lit. g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
Art. 1 – Se aprobă Regulamentul Serviciului de administare a domeniului public și privat privind 

administrarea, utilizarea și închirierea bicicletelor de către persoanele fizice și juridice, conform Anexei 
la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 

Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Oraşului 
Tăşnad şi Serviciul de administrare a domeniului public şi privat din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului orașului Tășnad. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 
LAVINIA-LIVIA CIGAN-BOLDAN 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 



 
 

ROMÂNIA                     ANEXA 
SATU MARE                LA HOTĂRÂREA NR. 71/2021 
ORAŞUL TĂŞNAD        
CONSILIUL LOCAL  
 

REGULAMENT 
AL SERVICIULUI DE ADMINISTARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT 

 
PRIVIND ADMINISTRAREA, UTILIZAREA ȘI ÎNCHIRIEREA BICICLETELOR 

CĂTRE PERSOANELE FIZICE ȘI JURIDICE 
 

CAPITOLUL I 

DISPOZIȚII GENERALE 

 Art. 1 – Administratorul bicicletelor este Orașul Tășnad cu sediul în Oraș Tășnad, str. 
Lăcrămioarelor, nr. 35, județul Satu Mare, telefon. 0261825701, 0261848200 și e-mail 
office@primariatasnad.ro prin Serviciul de administrare a domeniului public și privat din 
aparatul de specialitate al primarului orașului Tășnad, în calitate de împuternicit. 
 Art. 2 – Centrul de închiriere și returnare biciclete este situat la Centrul Național de 
Informare și Promovare Turistică din Zona de Agrement a orașului Tășnad situat în Orașul 
Tășnad, str. Ștefan cel Mare, nr. 108, județul Satu Mare, telefon 0261827820, e-mail. 
statiune@primariatasnad.ro. 
  

CAPITOLUL II  

PATRIMONIUL 

 Art. 3 – Orașul Tășnad, prin Serviciul de Administrare a domeniului public și privat din 
aparatul de specialitate al primarului orașului Tășnad, are în administrare un număr de 20 de 
biciclete, după cum urmează: 
a. Bicicletă X-FACT – Adventure 27,5 verde – culoarea FR9100886  
 Seria cadrului: BLDABC 3161614 
b. Bicicletă X-FACT – Adventure 27,5 verde – culoarea FR9100886  
 Seria cadrului: BLDABC 3161394 
c. Bicicletă X-FACT – Adventure 27,5 verde – culoarea FR9100886  
 Seria cadrului: BLDABC  3162073 
d. Bicicletă X-FACT – Adventure 27,5 alb – culoarea FR9100885  
 Seria cadrului: BLDABC 3160591 
e. Bicicletă X-FACT – Adventure 27,5 alb – culoarea FR9100886  
 Seria cadrului: BLDABC 3161725 
f. Bicicletă X-FACT – Adventure 27,5 alb – culoarea FR9100885  
 Seria cadrului: BLDABC 3160875 
g. Bicicletă X-FACT – Adventure 27,5 alb – culoarea FR9100885  
 Seria cadrului: BLDABC 3160715 
h. Bicicletă X-FACT – Adventure 27,5 alb – culoarea FR9100885  
 Seria cadrului: BLDABC 3161236 
i. Bicicletă X-FACT – Adventure 27,5 verde – culoarea FR9100885  
 Seria cadrului: BLDABC 3161539 
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j. Bicicletă X-FACT – Adventure 27,5 verde – culoarea FR9100885  
 Seria cadrului: BLDABC 3161475 
k. Bicicletă X-FACT – Adventure 27,5 alb – culoarea FR9100885  
 Seria cadrului: BLDABC 3160085 
l. Bicicletă X-FACT – Adventure 27,5 verde – culoarea FR9100885  
 Seria cadrului: BLDABC 3161981 
m. Bicicletă X-FACT – Adventure 27,5 verde – culoarea FR9100885  
 Seria cadrului: BLDABC 3161686 
n. Bicicletă X-FACT – Adventure 27,5 alb – culoarea FR9100885  
 Seria cadrului: BLDABC 3161129 
o. Bicicletă X-FACT – Adventure 27,5 alb – culoarea FR9100885  
 Seria cadrului: BLDABC 3161003 
p. Bicicletă X-FACT – Adventure 27,5 alb – culoarea FR9100885  
 Seria cadrului: BLDABC 3161191 
q. Bicicletă X-FACT – Adventure 27,5 verde – culoarea FR9100885  
 Seria cadrului: BLDABC 3161926 
r. Bicicletă X-FACT – Adventure 27,5 alb – culoarea FR9100885  
 Seria cadrului: BLDABC 3160694 
s. Bicicletă X-FACT – Adventure 27,5 alb – culoarea FR9100885  
 Seria cadrului: BLDABC 3160421 
t. Bicicletă X-FACT – Adventure 27,5 verde – culoarea FR9100886  
 Seria cadrului: BLDABC 6161878 
 

CAPITOLUL III  

PERIOADA DE FUNCȚIONARE, PREȚUL ÎNCHIRIERII ȘI PENALITĂȚI 

 Art. 4 – Administratorul pune la dispoziție spre închiriere bicicletele în intervalul 
calendaristic ianuarie-decembrie în intervalul orar prevăzut la art. 21 din prezentul regulament, 
în condiții de temperatură atmosferică de minim 5o C. 
 Art. 5 – Prețul închirierii este de 10 lei/oră platibil în numerar/card la primirea bicicletei 
și semnarea contractului de închiriere prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul regulament. 
  Art. 6 – La depășirea duratei de închiriere achitată, utilizatorul datorează penalități, 
începând cu ora la care s-a înregistrat depășirea conform datelor înscrise în Registrul de 
închirieri prevăzut în Anexa nr. 2 la prezentul regulament, dupa cum urmează: 
 

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 

 
 Art. 7 – La expirarea intervalului maxim din tabelul de mai sus (120 minute), vor fi 
anunțate organele abilitate, în vederea recuperării bunului, sub suspiciunea de furt, utilizatorul 
fiind obligat să achite o sancțiune penalizatoare în sumă de 1500 de lei. 



 
 

CAPITOLUL IV 

CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE 

 Art. 8 – (1) Drepturile și obligațiile administratorului sunt următoarele: 
 a. să asigure afișajul programului de închiriere a bicicletelor la loc vizibil la centrul de 
închiriere, în funcție de condițiile meteo; 
 b. să monteze un panou la centru de închiriere; 
 c. să desemneze cel puțin o persoană care să fie instruită cu privire la funcționarea 
bicicletelor, pentru a asigura o utilizare corecta a acestora; 
 d. să încaseze prețul închirierii bicicletelor și să asigure depunerea banilor încasati în 
contul Serviciului de administrare a domeniului public și privat; sumele încasate din penalități 
și despăgubiri se fac venit în același cont; 
 e. să asigure integritatea bicicletelor, mentenanța și reparațiile necesare; 
 f. să nu folosească bicicletele în cazul în care temperatura atmosferica scade sub 5oC; 
 g. să asigure un spatiu de depozitare corespunzator pentru biciclete, asigurand și paza 
acestora; 
 h. să pună la dispoziția utilizatorului bicicleta stabilită care să întrunească toate condițiile 
tehnice de folosire, în stare normală de funcționare și neavând defecțiuni și/sau lipsuri; 
 i. să asigure asistență tehnică și service, atunci cand se solicită de către utilizator;  
 j. să ofere informațiile necesare cu privire la modul de funcționare a bicicletelor 
utilizatorilor care doresc sa le închirieze și să încheie cu aceștia contracte de închiriere în formă 
scrisă; 
 k. să comunice utilizatorilor traseele de urmat; 
 l. să se asigure că utilizarea bicicletelor se realizează în deplină siguranță atât cu privire 
la utilizator cât și cu privire la bicicleta închiriată; 
 m. să recupereze de la utilizator prejudiciul creat în urma utilizării necorespunzătoare a 
bicicletei; 
 n. administratorul se va abține de la orice faptă care ar avea drept consecință tulburarea 
utilizatorului în folosința bunului, tulburare de fapt sau de drept; administratorul nu răspunde 
de tulburarea cauzată prin fapta unui terț care nu invocă vreun drept asupra bunului; 
 o. administratorul este garant pentru evicțiunea bunului și pentru viciile ascunse ale 
bicicletei care îi împiedică întrebuințarea; administratorul nu răaspunde însă pentru vicii care îi 
fac utilizatorului incomodă folosința și pe care acesta din urmă le-ar fi putut constata la 
închiriere; 
 p. să fie înregistrat ca operator de date cu caracter personal; 
 q. administratorul își rezervă dreptul de a nu mai închiria bicicleta pentru un interval de 
minim 6 luni acelui utilizator care nu a respectat prevederile prezentului; 
 r. orice alte drepturi și obligații ce-i revin prin lege. 
 (2) Drepturile și obligațiile utilizatorului sunt următoarele: 
 a. dreptul de a închiria o singură bicicletă pentru durata minimă de o ora stabilită prin 
regulament; 
 b. să aibă minim 18 ani împliniți la data încheierii contractului de închiriere și să posede 
un act de identitate valabil; 
 c. de a furniza corect datele de identificare pentru a fi înscrise în registrul de închirieri 
prevăzut în Anexa nr. 2 și în contractul de închiriere prevăzut în Anexa nr. 1; 
 d. de a plăti contravaloarea chiriei bicicletei odată cu preluarea acesteia; 
 e. obligația de a purta cască de protecție; 



 
 

 f. de a exploata în condiții normale bicicleta, conform instrucțiunilor de folosire puse la 
dispoziție la semnarea contractului; utilizatorul nu are voie sa intervina asupra starii tehnice sau 
reglajelor echipamentului închiriat, sub sancțiunea angajării răspunderii sale pentru situațiile 
sau defecțiunile create; 
 g. de a achita amenzile emise de autorități pentru contravenții sau infracțiuni săvârșite 
pe perioada închirierii de către conducătorul bicicletei;  
 h. în cazul unor avarii aduse bicicletei, cu excepția celor provocate prin forță majoră, 
utilizatorul răspunde pentru toate cheltuielile aferente aducerii la starea inițială a bicicletei sau 
înlocuirii acesteia cu una similară ca marcă, tip, dotari; 
 i. pentru ca pagubele produse în urma unui eveniment rutier sau furt să poată fi 
recuperate este obligatorie declararea acestora de catre utilizator/conducătorul bicicletelor 
organelor de poliție din raza localității în care s-a produs evenimentul, urmând ca, în caz 
contrar, contravaloarea pagubelor să fie suportată integral de către utilizatorul/conducătorul 
bicicletei; 
 j. în cazul în care bicicleta a fost condusă sub influența alcoolului și/sau a drogurilor ori 
alte substanțe stupefiante, răspunderea în recuperarea materială a pagubelor aparține în 
totalitate utilizatorului/conducătorului bicicletei; 
 k. utilizatorul răspunde integral pentru daunele de orice natură (materiale, morale, fizice, 
etc.) provocate unei terțe părți pe durata utilizării bicicletei; 
 l. să apere bunul închiriat contra uzurparilor (prin uzurpare se înțelege orice atingere 
provenită de la un terț asupra posesiei bunului dat în locațiune); utilizatorul are obligația de a-l 
înștiința pe administrator în timp util, pentru ca acesta din urmă să fie în măsură să se apere 
contra încercării de uzurpare; dacă utilizatorul neglijează să-l informeze pe administrator, va 
răspunde de prejudiciul suferit de administrator în urma neînștiințării; 
 m. la încetarea perioadei de închiriere, utilizatorul va preda bicicleta închiriată cu 
dotările aferente către administrator; bicicleta nereturnată corespunzător rămane 
responsabilitatea utilizatorului; de asemenea, utilizatorul are obligația să returneze exact 
aceeași bicicletă pe care a primit-o inițial; 
 n. în cazul în care bicicleta este nereturnată corespunzătoare, administratorul va încheia 
cu utilizatorul un proces verbal de primire și constatare a stării bicicletei conform modelului 
prezentat în Anexa nr. 3; primirea de către administrator a bicicletei în stare necorespunatoare 
nu îl absolvă de răspundere pe utilizator/conducător; 
 o. orice alte drepturi si obligatii ce-i revin prin lege. 
 

CAPITOLUL IV 

GARANȚIE ȘI SERVICE 

 Art. 9 – Administratorul garantează că bicicleta ce o închiriază întrunește toate condițiile 
tehnice de folosire, fiind în stare normală de funcționare și neavând defecte sau lipsuri.  
 Art. 10 – La solicitarea utilizatorului administratorul va acorda asistență tehnică precum 
și service, în caz de nevoie, sau înlocuirea în condițiile în care există bicicletă disponibilă.  
 Art.11 – Operatorul nu răspunde de nefuncționarea, funcționarea necorespunzătoare ori 
accidentele nedorite dacă acestea se datorează exclusiv culpei utilizatorului în utilizarea sau 
nerespectarea de către acesta a instrucțiunilor de folosire, precum și în cazul în care nu s-a 
solicitat asistență tehnică administratorului.  
 Art. 12 – Utilizatorul se obligă să se îngrijească de bicicletă, respectând instrucțiunile 
de utilizare și menținând-o în stare bună de funcționare pe tot parcursul închirierii. 



 
 

CAPITOLUL V 

CONDIȚII DE FOLOSIRE 

 Art. 13 – Utilizatorul închiriaza bicicleta în scopul transportului personal. Capacitatea 
maxima a bicicletei este de maxim 110 kg. Orice alta utilizare contrară atrage culpa 
utilizatorului pentru eventualele daune sau avarii produse.  
 Art. 14 –  In cazul în care bicicleta a fost utilizată de o altă persoană decât utilizatorul, 
răspunderea pentru pagubele cauzate printr-un eveniment rutier revine utilizatorului, în solidar 
cu persoana implicată în eveniment, administratorul având posibilitatea de urmărire a oricăruia 
dintre cei doi pentru recuperarea prejudiciilor.  
 Art. 15 –  Sub sancțiunea plății de daune, bicicleta nu va fi folosită în următoarele 
situații:  
 a. în contravenție cu legislația în vigoare și cu orice alte reguli de circulație;  
 b. pentru transportul de persoane sau bunuri în scopul obținerii de venit;  
 c. pentru împingerea sau remorcarea altor vehicule, remorci sau a altor obiecte;  
 d. în timp ce utilizatorul sau persoana care o utilizează este sub influența alcoolului, 
drogurilor, narcoticelor sau a altor substanțe ce pun în pericol abilitățile fizice și psihice de a 
reacționa;  
 e. în concursuri sau teste;  
 f. să nu fie dată în folosință unei persoane neautorizate (orice altă persoană față de 
persoana care a semnat registrul de închirieri biciclete); 
 g. pentru transportul de substanțe inflamabile, explosive, toxice sau periculoase; 
 h. pentru subînchirierea unor terțe persoane; 
 i. în situații de vânt puternic sau furtuni.  
 Art. 16 – Viteza de rulare se va reduce în condiții dificile de drum (suprafețe alunecoase, 
denivelari, etc).  
 Art. 17 – Utilizatorul se obligă să păstreze în siguranță bicicleta pe durata în care nu o 
folosește.  
 Art. 18 – Utilizatorul este responsabil pentru valoarea totală a reparațiilor în caz de 
daună asupra bicicletei sau dauna intervenită în legatură cu bicicleta într-unul din cazurile de 
mai sus.  
 Art. 19 –  În caz de accident, utilizatorul își asuma obligatia ca, în cel mai scurt timp 
posibil, să anunțe administratorul și să se prezinte la centrul de închiriere.  
 Art. 20 – Administratorul nu răspunde pentru pagubele suferite de utilizator ori de 
persoanele care îl însoțesc, în legatură cu bicicleta, pentru pierderea sau deteriorarea 
proprietăților personale lăsate nesupravegheate asupra bicicletei. 
  

CAPITOLUL VI 

ORARUL DE FUNCȚIONARE 

  Art. 21 – (1) Orarul de funcționare al Centrul de închiriere și returnare biciclete din 
cadrul Centrul Național de Informare și Promovare Turistică din Zona de Agrement a orașului 
Tășnad este următorul: 
În perioada: 1 ianuarie - ultima zi din luna aprilie:  
Luni – Duminică: 800 – 1600. 
În perioada: 1 mai-ultima zi din luna octombrie: 
Luni – Duminică: 800 – 2100. 



 
 

În perioada: 1 noiembrie-ultima zi din luna decembrie: 
Luni – Duminică: 800 – 1600. 
 (2) Ultima închiriere se poate face cu maxim o oră înainte de închiderea centrului. 
 

CAPITOLUL VII 
DISPOZIȚII FINALE 

 Art. 22 – Refuzul de a suporta pagubele produse prin utilizarea defectuoasă, producerea 
de pagube prin distrugerea dotărilor, echipamentelor sau oricare alte bunuri puse la dispoziție 
de către administrator, atrage după sine răspunderea materială sau penală prevazută de legislația 
în vigoare.  
 Art. 23 – Toți utilizatorii au obligația de a respecta prevederile prezentului regulament, 
iar nerespectarea oricăror alte reglementări, norme ori prevederi legale aplicabile, atrag dupa 
sine raspunderea persoanelor vinovate.  
 Art. 24 – Modificarea prezentului regulament se poate face ori de cate ori este necesar, 
numai prin Hotărâre a Consiliului Local.  
 Art. 25 – Tariful de utilizare poate fi modificat numai prin Hotărâre a Consiliului Local.  
 Art. 26 – Orice litigiu sau neînțelegere vor fi rezolvate pe cale amiabilă între părți, iar 
în cazul nerezolvării acestora, eventualele litigii se vor soluționa de instanța competentă.  
 Art. 27 – Anexele 1-3 fac parte integranta din prezentul regulament.  
 

CAPITOLUL VII 
POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE 

 Art. 28 – Utilizarea datelor cu caracter personal se va face în conformitate cu 
reglementările legale în vigoare în legătură cu protecția persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. 
 Art. 29 – Informațiile furnizate de utilizatori vor fi folosite doar pentru a asigura 
funcționarea serviciului de închiriere de biciclete, pentru a îmbunătăți continuu funcționarea 
serviciului și le va prelucra în scopuri statistice interne. 
 Art. 30 – Orașul Tășnad prin Serviciul de administrare a domeniului public și privat din 
aparatul de specialitate al primarului orașului Tășnad nu va transmite (prin vânzare sau 
închiriere) către terțe părți informațiile cu caracter personal. Orașul Tășnad prin Serviciul de 
administrare a domeniului public și privat din aparatul de specialitate al primarului orașului 
Tășnad poate, totuși, transmite informația terților în următoarele cazuri: 
 a. cu acordul utilizatorului; 
 b. dacă este necesară transmiterea unor informații în vederea furnizării serviciului de 
închiriere de biciclete; 
 c. în cazul în care informația este necesară partenerilor Orașului Tășnad pentru 
îmbunătățirea serviciului de închiriere de biciclete. Companiile partenere au dreptul de a utiliza 
datele cu character personal furnizate direct de Orașul Tășnad doar în măsura în care este 
necesară asistența lor; 
 d. în cazul în care activitățile utilizatorului contravin termenilor și condițiilor statuate de 
Orașul Tășnad sau a instrucțiunilor pentru utilizarea serviciului de închiriere biciclete. 
 Art. 31 – Se pot transmite informații cu caracter personal autorităților sau instituțiilor 
publice conform prevederilor legale sau bunei-credințe, dacă: 
 a. este prevăzut într-o dispoziție legală; 
 b. protejează drepturile Orașului Tășnad; 



 
 

 c. previne o infracțiune sau protejează siguranța națională; 
 d. protejează siguranța individului sau siguranța publică. 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
CONSILIER LOCAL 

LAVINIA-LIVIA CIGAN-BOLDAN 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXA NR. 1 
LA REGULAMENTUL 

 
PRIVIND ADMINISTRAREA, UTILIZAREA ȘI ÎNCHIRIEREA BICICLETELOR 

DE CĂTRE PERSOANELE FIZICE ȘI JURIDICE 
 

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE 
 

                        
I. PARTILE CONTRACTANTE 
 1.1 ORAȘUL TĂȘNAD, cu sediul în orașul Tășnad, str. Lăcrămioarelor, nr. 35, cod 
fiscal. 3897122, cont deschis la Trezoreria Tășnad, reprezentata prin domnul Farcău Adrian-
Dănuț, în calitate de primar, în calitate de administrator, 
și 
 1.2 Dl/Dna __________________________________, cu domiciliul în 
___________________________________________________________________________
______, posesor/oare al actului de identitate CI seria ____, nr. ___________, eliberat de 
_______________________ la data de ________________, telefon __________________, în 
calitate de utilizator, 
 au convenit incheierea prezentului contract, cu respectarea urmatoarelor clauze 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 2.1 Obiectul prezentului contract în darea spre utilizare utilizatorului a unei biciclete cu 
seria ________________________, și o cască, respectiv returnarea acestora în conformitate cu 
termenii prezentului contract și ai Regulamentului privind administrarea, utilizarea și 
închirierea bicicletelor către persoanele fizice și juridice. 
 2.2 Administrarea, utilizarea și închirierea bicicletelor de către persoanele fizice și 
juridice se realizează prin Serviciul de administrare a domeniului public și privat din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului orașului Tășnad în calitate de împuternicit, desemnat 
prin dispoziția primarului orașului Tășnad. 
 III. DURATA ȘI INCETAREA CONTRACTULUI 
 3.1 Prezentul contract se încheie pe o perioada determinată de o zi 
___________________, pentru intervalul orar _______________, producând efecte pentru 
părți din momentul semnării acestuia și până la data îndeplinirii obligațiilor ce decurg din 
prezentul. 
IV. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 
 4.1 Regulamentului privind administrarea, utilizarea și închirierea bicicletelor către 
persoanele fizice și juridice. 
 4.2 Instructiuni de utilizare a bicicletei conform art. 8 alin. (2) din Regulamentul privind 
administrarea, utilizarea și închirierea bicicletelor către persoanele fizice și juridice. 
V. PREȚUL ÎNCHIRIERII 
5.1 Prețul închirierii este de 10 lei/ora plătibil în numerar la primirea bicicletei și semnarea 
contractului de închiriere. 
5.2 La depășirea duratei de închiriere achitată, utilizatorul datorează penalități, începând cu ora 
la care s-a inregistrat depășirea conform datelor înscrise în Registrul de închirieri, dupa cum 
urmează: 
 
 



 
 

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 anunțate 
organelle abilitate, în vederea recuperării bunului, sub suspiciunea de furt. 
VI.OBLIGATIILE PARTILOR 
6.1 Drepturile si obligațiile administratorului sunt următoarele: 
a. să asigure afișajul programului de închiriere a bicicletelor la loc vizibil la centrul de 
închiriere, în funcție de condițiile meteo; 
b. să monteze un panou la centru de închiriere; 
c. să desemneze cel puțin o persoană care să fie instruită cu privire la funcționarea bicicletelor, 
pentru a asigura o utilizare corecta a acestora; 
d. să încaseze prețul închirierii bicicletelor și să asigure depunerea banilor încasati în contul 
Serviciului de administrare a domeniului public și privat; sumele încasate din penalități și 
despăgubiri se fac venit în același cont; 
e. să asigure integritatea bicicletelor, mentenanța și reparațiile necesare; 
f. să nu folosească bicicletele în cazul în care temperatura atmosferica scade sub 5oC; 
g. să asigure un spatiu de depozitare corespunzator pentru biciclete, asigurand și paza acestora; 
h. să pună la dispoziția utilizatorului bicicleta stabilită care să întrunească toate condițiile 
tehnice de folosire, în stare normală de funcționare și neavând defecțiuni și/sau lipsuri; 
i. să asigure asistență tehnică și service, atunci cand se solicită de către utilizator;  
j. să ofere informațiile necesare cu privire la modul de funcționare a bicicletelor utilizatorilor 
care doresc sa le închirieze și să încheie cu aceștia contracte de închiriere în formă scrisă; 
k. să comunice utilizatorilor traseele de urmat; 
l. să se asigure că utilizarea bicicletelor se realizează în deplină siguranță atât cu privire la 
utilizator cât și cu privire la bicicleta închiriată; 
m. să recupereze de la utilizator prejudiciul creat în urma utilizării necorespunzătoare a 
bicicletei; 
n. administratorul se va abține de la orice faptă care ar avea drept consecință tulburarea 
utilizatorului în folosința bunului, tulburare de fapt sau de drept; administratorul nu răspunde 
de tulburarea cauzată prin fapta unui terț care nu invocă vreun drept asupra bunului; 
o. administratorul este garant pentru evicțiunea bunului și pentru viciile ascunse ale bicicletei 
care îi împiedică întrebuințarea; administratorul nu răaspunde însă pentru vicii care îi fac 
utilizatorului incomodă folosința și pe care acesta din urmă le-ar fi putut constata la închiriere; 
p. să fie înregistrat ca operator de date cu caracter personal; 
q. administratorul își rezervă dreptul de a nu mai închiria bicicleta pentru un interval de minim 
6 luni acelui utilizator care nu a respectat prevederile prezentului; 
r. orice alte drepturi și obligații ce-i revin prin lege. 
6.2 Drepturile și obligațiile utilizatorului sunt următoarele: 
a. dreptul de a închiria o singură bicicletă pentru durata minimă de o ora stabilită prin 
regulament; 



 
 

b. să aibă minim 18 ani împliniți la data încheierii contractului de închiriere și să posede un act 
de identitate valabil; 
c. de a furniza corect datele de identificare pentru a fi înscrise în registrul de închirieri prevăzut 
în Anexa nr. 2 și în contractul de închiriere prevăzut în Anexa nr. 1; 
d. de a plăti contravaloarea chiriei bicicletei odată cu preluarea acesteia; 
e. obligația de a purta cască de protecție; 
f. de a exploata în condiții normale bicicleta, conform instrucțiunilor de folosire puse la 
dispoziție la semnarea contractului; utilizatorul nu are voie sa intervina asupra starii tehnice sau 
reglajelor echipamentului închiriat, sub sancțiunea angajării răspunderii sale pentru situațiile 
sau defecțiunile create; 
g. de a achita amenzile emise de autorități pentru contravenții sau infracțiuni săvârșite pe 
perioada închirierii de către conducătorul bicicletei;  
h. în cazul unor avarii aduse bicicletei, cu excepția celor provocate prin forță majoră, 
utilizatorul răspunde pentru toate cheltuielile aferente aducerii la starea inițială a bicicletei sau 
înlocuirii acesteia cu una similară ca marcă, tip, dotari; 
i. pentru ca pagubele produse în urma unui eveniment rutier sau furt să poată fi recuperate este 
obligatorie declararea acestora de catre utilizator/conducătorul bicicletelor organelor de poliție 
din raza localității în care s-a produs evenimentul, urmând ca, în caz contrar, contravaloarea 
pagubelor să fie suportată integral de către utilizatorul/conducătorul bicicletei; 
j. în cazul în care bicicleta a fost condusă sub influența alcoolului și/sau a drogurilor ori alte 
substanțe stupefiante, răspunderea în recuperarea materială a pagubelor aparține în totalitate 
utilizatorului/conducătorului bicicletei; 
k. utilizatorul răspunde integral pentru daunele de orice natură (materiale, morale, fizice, etc.) 
provocate unei terțe părți pe durata utilizării bicicletei; 
l. să apere bunul închiriat contra uzurparilor (prin uzurpare se înțelege orice atingere provenită 
de la un terț asupra posesiei bunului dat în locațiune); utilizatorul are obligația de a-l înștiința 
pe administrator în timp util, pentru ca acesta din urmă să fie în măsură să se apere contra 
încercării de uzurpare; dacă utilizatorul neglijează să-l informeze pe administrator, va răspunde 
de prejudiciul suferit de administrator în urma neînștiințării; 
m. la încetarea perioadei de închiriere, utilizatorul va preda bicicleta închiriată cu dotările 
aferente către administrator; bicicleta nereturnată corespunzător rămane responsabilitatea 
utilizatorului; de asemenea, utilizatorul are obligația să returneze exact aceeași bicicletă pe care 
a primit-o inițial; 
n. în cazul în care bicicleta este nereturnată corespunzătoare, administratorul va încheia cu 
utilizatorul un proces verbal de primire și constatare a stării bicicletei conform modelului 
prezentat în Anexa nr. 3; primirea de către administrator a bicicletei în stare necorespunatoare 
nu îl absolvă de răspundere pe utilizator/conducător; 
o. orice alte drepturi si obligatii ce-i revin prin lege. 
VII. GARANTIE SI SERVICE 
7.1 Administratorul garantează că bicicleta ce o închiriază întrunește toate condițiile tehnice de 
folosire, fiind în stare normală de funcționare și neavând defecte sau lipsuri. 
7.2 La solicitarea utilizatorului administratorul va acorda asistență tehnică precum și service, 
în caz de nevoie sau înlocuirea în condițiile în care există bicicletă disponibilă. 
7.3 Operatorul nu raspunde de nefuncționarea, funcționarea necorespunzătoare ori accidentele 
nedorite dacă acestea se datorează exclusiv culpei utilizatorului în utilizarea sau nerespectarea 
de către acesta a instrucțiunilor de folosire, precum și în cazul în care nu s-a solicitat asistență 
tehnică administratorului. 



 
 

7.4 Utilizatorul se obligă să se îngrijească de bicicletă, respectând instrucțiunile de utilizare si 
menținând-o în stare bună de funcționare pe tot parcursul închirierii. 
VIII. CONDITII DE FOLOSIRE 
8.1 Utilizatorul închiriază bicicleta în scopul transportului personal. Capacitatea maxima a 
bicicletei este de maxim 110 kg. Orice altă utilizare contrară atrage culpa utilizatorului pentru 
eventualele daune sau avarii produse. 
8.2 În cazul în care bicicleta a fost utilizată de o alta persoană decât utilizatorul, răspunderea 
pentru pagubele cauzate printr-un eveniment rutier revine utilizatorului, în solidar cu persoana 
implicată în eveniment, administratorul având posibilitatea de urmărire a oricăruia dintre cei 
doi pentru recuperarea prejudiciilor. 
8.3 Sub sancțiunea plății de daune, bicicleta nu va fi folosită în următoarele situații: 
a. în contravenție cu legislația în vigoare și cu orice alte reguli de circulație;  
b. pentru transportul de persoane sau bunuri în scopul obținerii de venit;  
c. pentru împingerea sau remorcarea altor vehicule, remorci sau a altor obiecte;  
d. în timp ce utilizatorul sau persoana care o utilizează este sub influența alcoolului, drogurilor, 
narcoticelor sau a altor substanțe ce pun în pericol abilitățile fizice și psihice de a reacționa;  
e. în concursuri sau teste;  
f. să nu fie dată în folosință unei persoane neautorizate (orice altă persoană față de persoana 
care a semnat registrul de închirieri biciclete);  
g. pentru transportul de substanțe inflamabile, explosive, toxice sau periculoase; 
h. pentru subînchirierea unor terțe persoane; 
i. în situații de vânt puternic sau furtuni.  
8.4 Viteza de rulare se va reduce în condiții dificile de drum (suprafețe alunecoase, denivelari, 
etc). 
8.5 Utilizatorul se obligă să păstreze în siguranță bicicleta pe durata în care nu o foloseste. 
8.6 Utilizatorul este responsabil pentru valoarea totala a reparațiilor în caz de dauna asupra 
bicicletei sau daună intervenită în legatură cu bicicleta într-unul din cazurile de mai sus. 
8.7 În caz de accident, utilizatorul își asumă obligația ca, în cel mai scurt timp posibil, să anunțe 
administratorul și să se prezinte la centrul de închiriere. 
8.8 Administratorul nu răspunde pentru pagubele suferite de utilizator ori de persoanele care îl 
insoțesc, în legătură cu bicicleta, pentru pierderea sau deteriorarea proprietăților personale 
lăsate nesupravegheate asupra bicicletei. 
IX. DISPOZITII FINALE 
9.1 Refuzul de a suporta pagubele produse prin utilizarea defectuoasă, producerea de pagube 
prin distrugerea dotărilor, echipamentelor sau oricare alte bunuri puse la dispoziție de către 
administrator, atrage după sine răspunderea materială sau penală prevazută de legislația în 
vigoare. 
9.2 Utilizatorul are obligația de a respecta prevederile prezentului contract și ale 
Regulamentului privind administrarea, utilizarea și închirierea bicicletelor către persoanele 
fizice și juridice, iar nerespectarea oricăror alte reglementări, norme ori prevederi legale 
aplicabile, atrag după sine răspunderea persoanelor vinovate. 
9.3 În caz de daună totală a bicicletei ori de furtul acesteia, utilizatorul datorează 
administratorului plata integrală a echipamentului. 
9.4 În caz de daună sau avariere parțială a bicicletei, administratorul va pretinde despăgubiri la 
valoarea de piață a reparației sau echipamentului (subansamblului) lipsa, ce se va concretiza 
prin emiterea unui deviz de reparații. 



 
 

9.5. Sumele stabilite cu titlu de despăgubire vor fi achitate de utilizator prin ordin de plată în 
contul indicat de administrator ori cu numerar la casieria administratorului. 
9.6 Orice litigiu sau neînțelegere vor fi rezolvate pe cale amiabilă între părți, iar în cazul 
nerezolvării acestora, eventualele litigii se vor soluționa de instanța competentă. 
9.7 Prezentul contract reprezintă voința părților și a fost încheiat în două exemplare astazi 
__________________________. 
 
 
 UTILIZATOR         ADMINISTRATOR 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
CONSILIER LOCAL 

LAVINIA-LIVIA CIGAN-BOLDAN 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXA NR. 3 
LA REGULAMENTUL 

 
PRIVIND ADMINISTRAREA, UTILIZAREA ȘI ÎNCHIRIEREA BICICLETELOR 

CĂTRE PERSOANELE FIZICE ȘI JURIDICE 
 

PROCES-VERBAL 
 
 Încheiat astăzi: _____________________ 
 între ORAȘUL TĂȘNAD, în calitate de administrator prin 
împuternicit___________________________ și Dl/Dna 
_____________________________________, cu domiciliul în __________________ 
_____________________________________________________________________, act de 
identitate seria ______, nr. _________________, în calitate de utilizator, în temeiul căruia am 
procedat primul la primirea, iar secundul la predarea bicicletei seria 
_______________________________.  
 La examinarea vizuală exterioară a bicicletei 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 că la momentul primirii bicicletei aceasta întrunea 
toate condițiile tehnice de folosire, în stare normală de funcționare și neavând defecțiuni și/sau 
lipsuri;  
 Utilizatorul declară următoarele: 
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________. 
 Prezentul Proces verbal a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
 
ADMINISTRATOR        UTILIZATOR 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
CONSILIER LOCAL 

LAVINIA-LIVIA CIGAN-BOLDAN 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

 
 

 


