
ROMANIA
JUDETUL GORJ
MUNICIPIUL MOTRU
CONSILIUL LOCAL rrorAnAnrc

privind aprobarea contractului de inchiriere pentru autovehiculul special N3, marca DAF - tip
L2EN3, nr. de identificare XLRAEL3700L519070, pentru prestarea serviciului de salubrizare de

cdtre Directia Publicd Motru S.A.

CONSILruL LOCAL AL MUNICIPruLUI MOTRU
Avdnd tn vedere:

municipiului Motru cdtre S.C. Direclia Publici Motru S.A. gi aprobarea Contractului de delegare,

a Regulamentului ;i a Caietului de sarcini al Serviciului public de salubritate al municipiului
Motru;

ulterioare;

referitoare la organizarea !i efectuarea transporturilor rutiere qi a activitdtilor conexe acestora,

stabilite prin OG nr.2712011, cu modificdrile gicompletirile ulterioare;

stabilire a unor norme comune privind condiliile care trebuie indeplinite pentru exercitarea
ocupafiei de operator de transport rutier;

ulterioare;

normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 139, alin.l din O.U.G.nr.57l20l9 privind Codul administrativ,
cu modificirile ;i completirile ulterioare,

HOTARA$rE:
Art.l. Se aprobd contractul de inchiriere pentru autovehiculul special N3, marca DAF - tip
L2EN3, nr. de identificare XLRAEL3700L519070, pentru prestarea serviciului de salubrizare de

cdtre Direclia Publicd Motru S.A., conform anexei la prezentul proiect de hotdr6re.

Art.Z Durata contractului de inchiriere pentru autovehiculul special N3, marca DAF - tip
L2EN3, nr. de identificare XLRAEL3700L519070, va fi de 5 ani, cu posibilitate de prelungire
prin act adilional.
Art.3. Prelul chiriei pentru autovehiculul special N3, marca DAF - tip L2EN3, nr. de

identificare XLRAEL3700L519070, ce face obiectul inchirierii, este de 50 lei/luna.
Art.4. Se imputerniceqte Primarul Municipiului Motru - Ec. Morega Costel Cosmin, sd semneze

in numele ;i pe seama Municipiului Motru contractul de inchiriere prevf,zut la art.l.
Art.S. Prevederile hotdrArii vor fi duse la indeplinire de Serviciul C.S.P.L.P.P.M. din cadrul
Primdriei Municipiului Motru gi societatea Directia Public[ Motru S.A.
Art.6. Hotdrdrea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Instituliei Prefectului,
Serviciului C.S.P.L.P.P.M. din cadrul Primiriei Municipiului Motru 9i Societdlii Directia Publicd
Motru S.A.
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NR.

Pentru autovehiculul special N3, marca DAF, tip L2EN3, cu numirul de identificare
XLRAEL3700L519070.

ART.I PARTILE CONTRACTANTE

I MUNICIPIUL MOTRU - prin CONSILIUL LOCAL MOTRU, cu sediul social in
municipiul Motru, Bdul Gdrii, Nr.1, Judelul Gorj, CUI 5455844,in calitate de LOCATOR

$r
II DIRECTIA PUBLICA fUOfnU SA, cu sediul in Municipiul Motru, Calea Tismanei, Nr.

31, inregistratdla Registrul Comerlului sub nr. J18139712010, av6nd cod fiscal RO27419583,
in calitate de LOCATAR,

ART. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului il constituie inchirierea de cdtre locator, in vederea efectuSrii
serviciului de salubrizare delegat societdlii DIRECTIA PUBLICA MOTRU SA, a

autovehiculului special N3, marca DAF, tip L2EN3, cu num[rul de identificare
xLRAEL3700L5l9070.

ART.3. PRETUL (CHrRrA)

3.1. Preful inchirierii pentru autovehiculul ce fac obiectului inchirierii este de 50 lei/luni,
datorat incepdnd cu data de .............
3.2Locatarul este obligat sd plateasca locatorului cliiria lunar, cel mai tdrziu pAnd la data de

a lunii urmdtoare, cu ordin de plata. in contul deschis la ..............

ART. 4. DURATA CONTRACTULUI

4.1Prezentul contract s-a incheiat pe o durata de 5 ani, cu incepere de la data ....
pAna la data de cAnd contractul inceteazl si mai produc[ efecte.
4.2.Prin acordul expres al pdrlilor, prezentul contract se poate prelungi prin act adilional

ART. 5 OBLIGATIILE PARTILOR

5.1. Locatorul se obligl:
a) sd pastreze proprietatea asupra autovehiculului inchiriat qi asupra fiecdrei modificdri aduse
acestuia;
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b) locatorul nu poate

aduse echipamentulu
5.2.Locatarul se o

a) sI pldteascd

b) sE foloseascd bu

contract;

sd returneze contravaloarea niciunei reparalii sau imbunatSliri

care rezulta din
.1i'tlx

ti,.4.

c) si execute la timp Ei in tn revln:
d) sE repare orice deteriorare adusa echipamentului prin fapta proprie, datorind chiria chiar

daca echipamentul este deteriorat;
e) locatarul nu va fi rdspunzltor de uzura datoratS folosirii normale a echipamentului Ei nici

de deprecierea valorii acestuia;

f) la sf6rgitul contractului sa restituie locatorului bunul inchiriat.

ART.6 SUBINCHIRIEREA SI CESIUNEA

Subinchirierea, in tot sau in parte, a bunului inchiriat ori cesiunea contractului de

inchiriere unui terf, este interzisS.

ART.7 iNCNT,q.REA CONTRACTULUI

7 .1. Prezentul contract inceteazd:
a) de drept, la expirarea termenului de inchiriere;
b) prin rezilierea contractului.

ART.8 NASPUNNEREA CONTRACTUALA

8.1. Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre pir{i, d[
dreptul parlii lezate de a cere rezilierea contractului de inchiriere gi de a pretinde plata de daune
interese.
8.2. Forla rnajord este constatatd de o autoritate competentd gi apSr6 pirlile contractante de

rdspundere pe toatd perioada in care aceasta aclioneazd..

ART.9 LITIGII

Litigiile de orice fel decurg6nd din executarea prezentului contract de inchiriere se

vor soluliona pe cale amiabila, iar in caz de divergentd va fi competentd instanla de drept
comun.

ART.IO DISPOZITII FINALE

Prezentuf contract s-a incheiat in doua exemplare, c6te unul pentru fiecare parte, azi
av6nd forli juridicd egald.

LOCATOR LOCATAR

sa:
contract;


