
   

 

 

ROMÂNIA   

JUDEŢUL MUREŞ 

UAT COMUNA  ŞINCAI, CIF 4375836 

Comuna ŞINCAI, localitatea Şincai, str.Principală  nr. 156  

Judeţul Mureş, cod poştal  547595   

Telefon/Fax:  0265 –427 201    e-mail: sincai@cjmures.ro  
     

 

 HOTĂRÂREA nr 43 

Din 02.11.2021   

                    

privind instituirea unei taxe speciale pentru închirierea Microbuzului aflat în proprietatea privată a 

U.A.T. Comuna Șincai și aprobarea modificării și completării Anexei A la Hotărârea Consiliului 

Local al comunei Șincai nr. 51 din 17.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum 

și a taxelor speciale, pe anul 2021  

Consiliul local al comunei Șincai,  

 Analizând Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare nr. 2608./07.10.2021 și privind instituirea 

unei taxe speciale pentru închirierea Microbuzului aflat în proprietatea privată a U.A.T. Comuna Șincai și 

aprobarea modificării și completării Anexei A la Hotărârea Consiliului Local al comunei Șincai nr. 51 din 

17.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021; 

             - Raportul de specialitate nr . 2609/07.10.2021, 

- avizul comisiei de specialitate 

- Ținând cont de necesitatea stabilirii unor măsuri de îmbunătățire a confortului cetățenilor prin 

punerea la dispoziție a unui microbuz pentru deplasări ocazioanale;  

Având în vedere prevederile: 

 - Ordonanței de Urgență nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 - art.  484 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

 -  art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (1) și alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27 și ale art. 

30 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;  

 - Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Local al comunei Șincai nr. 51 din 17.12.2020 privind stabilirea impozitelor 

și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021; 

- Titlului IX, Capitolului V – Contractul de Locațiune, art. 1777  - 1823 din Legea nr. 287/2009, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind Codul civil;  

- art. 362 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

-art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în Administrația publică, republicată 

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (1) şi alin. (2) lit. b) și lit. c, alin. (4) lit. c) , alin. (6) lit. a) și lit. 

b, art.  139 alin. (3) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. – (1) Se aprobă instituirea unei taxe speciale pentru închirierea Microbuzului M2, Clasa B, 

marca Iveco, model  Daily de culoară albă, aflat în proprietatea privată a U.A.T Comuna Șincai. 

(2) Tariful practicat pentru închirierea microbuzului va fi de 2,5 lei/km.  

Art.2. Se aprobă modificarea și completarea Anexei A. la Hotărârea Consiliului Local al comunei 

Șincai nr. 51 din 17.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe 

anul 2021, după cum urmează:  
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CAPITOLUL VIII – TAXE SPECIALE ANEXA A 

Art. 484 Taxe speciale NIVELURILE 

STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2020 

- lei - 

NIVELURILE 

STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2021 

- lei - 

Nr. 

crt 

Temeiurile juridice, 

inclusiv hotărârile 

Consiliului Local 

prin 

care s-au instituit 

aceste taxe speciale 

DENUMIRILE TAXELOR 

SPECIALE ȘI DOMENIILE 

DE 

ACTIVITATE ÎN CARE S-

AU INSTITUIT ACESTEA 

1 Art. 9 alin. (1) Legea 

nr. 544/2001 

Taxe speciale pentru 

recuperarea costurilor 

serviciilor de copiere a 

documentelor 

0,50 bani/una coală A4 0,50 bani/una coală A4 

2 Art. 18 din Legea nr. 

333/2003 

Taxe speciale pentru plata 

serviciilor de pază 

45 lei/an/gospodărie 45 lei/an/gospodărie 

3 HCLComuna Şincai 

nr.25/2019 

Taxe speciale pentru servicii 

de salubrizare 

P.F.-1,62 lei/pers/lună 

P.J.-436,05 lei/tonă 

P.F.-1,62 lei/pers/lună 

P.J.-436,05 lei/tonă 

4 HCLComuna Şincai 

nr.8/2019 

Taxă specială alimentare cu 

apă 

X 4 lei/mc 

5 HCLComuna Şincai 

nr……/2021 

Taxă specială închiriere 

microbuz IVECO DAILY 

X 2,5 lei/kilometru 

 

Art.3. Se aprobă modelul contractului de închiriere, care va fi utilizat pentru închirierea bunului 

prevăzut la art. 1, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se mandatează Primarul comunei Șincai, domnul Vasile Pop, să reprezinte interesele unității 

administrativ teritoriale Comuna Șincai în vederea încheierii contractelor de închiriere menționate la art. 3.  

Art.5.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se mandatează domnul Vasile Pop, Primarul 

comunei Șincai, și personalul abilitat din Compartimentului Financiar Contabil, Resurse Umane și Achiziții 

Publice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Șincai. 

Art.6. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul 

administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de 

legalitate. 

Art. 7. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija Secretarului 

general U.A.T Șincai, delegat,  Primarului comunei Șincai, Instituției Prefectului – Județul Mureș pentru 

verificarea legalității, și se publică pe pagina de internet a instituției www.primariasincai.ro. 

  

Contrasemneaza,                                                                                              Președinte de ședință, 

SECRETAR GENERAL U.A.T delegat                                                   MOLDOVAN ANGELICA 

ONAC DAN – CRISTIAN 
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ANEXA nr. 1 la HCL nr. 43/2021 

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE AUTO 

Nr.______/______ 

CAP.I PĂRŢILE CONTRACTANTE 

Art.1 Locatorul şi Locatarul  

(1)  U.A.T comuna Șincai, cu sediul în localitatea Șincai, Str. Principală nr. 156, județul Mureș, Cod 

poștal: 547595, Tel: 0265427201, Fax: 0265427201, E-mail: sincai@cjmures.ro , cod fiscal: 4375836, având 

contul nr. RO89TREZ47621360250XXXXX deschis la Trezoreria Mun. Târgu Mureș, reprezentată prin 

domnul Vasile Pop, Primar al Comunei Șincai, în calitate de LOCATOR, denumită în continuare în 

prezentul contract Locator,  

 şi  

(2) Societatea __________ ______________________________________________________, 

 Sediul: ___________________________________________________________________, 

 Înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului__________Nr.____________________, 

 Cod Unic de Înregistrare/Cod fiscal:__________________________________________, 

 Cont bancar nr.____________________________________________________________, 

 Banca_______________________________sucursala_____________________________, 

 Telefon_______________________________e-mail_______________________________, 

 reprezentată legal de     

             Dl/D-na__________________________________________________, 

             în calitate de:_____________________________________________, 

             identificat(a) prin CI/BI, seria ______, nr. _____________, 

            CNP ____________________________________________________, 

            Domiciliat/ă în ____________________________________________, 

            Telefon_____________________e-mail________________________, 

în calitate de LOCATAR, denumită în continuare în prezentul contract Locatar,  

(în cazul în care Locatar este o persoană fizică, se completează spaţiul destinat acesteia) 

având ca temei legal prevederile Titlului IX, capitolul V – Contractul de locațiune din Legea nr. 

287/2009, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 362 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum şi prevederile 

Hotărârii Consiliului Local al comunei Șincai nr. ..../...........2021, au convenit să încheie prezentul 

contract de locaţiune (închiriere auto), cu respectarea următoarelor clauze: 



CAP.ÎI OBIECTUL CONTRACTULUI  

Art.2 Descrierea obiectului contractului   

(1) Obiectul prezentului contract constă în darea în folosinţă (închirierea) de către Locator, Locatarului 

a autovehiculului descris la alin. (2) din prezentul articol, proprietatea Locatorului, denumit în 

continuare în prezentul contract „autovehiculul”,  și punerea la dispoziția acestuia a unei persoane 

calificate (șofer) din aparatul de specialitate al Primarului comunei Șincai pentru efectuarea  traseului 

asumat prin prezentul contract, în schimbul achitării de către Locatar a unui preţ (chirie).  

(2) Autovehiculul închiriat are următoarele caracteristici: 

▪ MARCA: IVECO, MODEL: DAILY 

▪ TIPUL: I556CC2BA/ENOM11/50C15; 

▪ CULOARE: ALB; 

▪ CAROSERIA: CA fără etaj; 

▪ NR. DE ÎNMATRICULARE: MS12JXD; 

▪ NUMĂRUL DE OMOLOGARE: G113171L11K35R6/2014; 

▪ MOTORIZARE: 2998 – Motorină; 

▪ AN DE FABRICAȚIE: 2014. 

 

(3) Autovehiculul este pus la dispoziția Locatarului de către Locator, în stare perfectă de funcționare. 

(4) Pe toată durata contractului Locatorul îşi păstrează dreptul de proprietate deplină asupra 

autovehiculului închiriat, care face obiectul prezentului contract de închiriere. Autovehiculul este 

asigurat, asigurarea fiind operabila în condiţiile legii şi ale prezentului contract. 

(5) Locatarul declară că va folosi autovehiculul închiriat pe teritoriul: 

❑ României, având următoarea rută : ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

❑ Următoarelor state:_______________________________________________________. 

Trecerea graniţei este posibilă doar la cerere, fiind necesară o autorizaţie scrisă din partea 

Locatorului şi se va percepe o taxă suplimentară de ________ Euro (excl. TVA), pentru cartea 

verde a maşinii și pentru acoperirea taxelor suplimentare care survin ca urmare a tranzitului 

(vignetă) 

Art.3 Garanţia. Service-ul 

(1) Locatorul garantează că autovehiculul ce îl închiriază întruneşte toate condiţiile tehnice de folosire, 

fiind în stare normală de funcţionare şi neavând defecte şi lipsuri, funcţionează la capacitatea şi 

calitatea descrisă în contract. 

(2) Locatorul nu răspunde de nefuncţionarea, funcţionarea necorespunzătoare, sau accidentele nedorite 

dacă acestea se datorează exclusiv culpei Locatarului. 

(3) Locatarul se obligă să se îngrijească de autovehicul ca un bun proprietar, respectând instrucţiunile 

de utilizare şi menţinându-l în stare bună de funcţionare pe tot parcursul derulării prezentului 

contract. Cheltuielile de întreţinere şi utilizare cad în sarcina Locatarului. 

(4) Autovehiculul va fi condus exclusiv de către personalul calificat și abilitat din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Șincai.   



Art.4  Condiţii de folosire 

(1) Locatarul închiriază autovehiculul în scopul transportului de persoane. Capacitatea maximă a 

autovehiculului este de_____________. Orice altă utilizare contrară atrage culpa Locatarului, 

pentru eventualele daune sau avarii produse.  

(2) Autovehiculul va fi condus exclusiv de către perosnalul calificat și abilitat din aparatul de  

specialitate al Primarului comunei Șincai. Persoana prevăzută din aparatul de specialitate al 

Primarului comunei Șincai se va identifica prin prezentarea legitimației de serviciu.  

(3) Limită de kilometri incluşi în taxa de închiriere a autoturismului este de _____ Km, orice depăşire 

a acestei limite va fi taxată cu 2,5 Lei/Km suplimentar.  

(4)  Sub sancţiunea plății de daune autovehiculul nu va fi folosit şi condus în următoarele situaţii: 

a) în contravenţie cu legislaţia în vigoare şi cu orice alte reguli de circulaţie; 

b) pentru transportul de persoane sau bunuri în scopul obţinerii de venit; 

c) pentru împingerea sau remorcarea altor vehicule, remorci sau a altor obiecte; 

d) în concursuri, curse sau teste auto; 

e) pe drumuri nemarcate pe hartă oficială a României; 

f) să nu fie dat în folosinţă unei personae neautorizate (oricare altă persoană care nu este          

menţionată în prezentul contract de închiriere). 

 

(5) Locatorul nu răspunde pentru pagubele suferite de Locatar ori de persoanele care îl însoţesc, în 

legătură cu autovehiculul, datorate din culpa exclusivă a Locatarului, pentru pierderea sau 

deteriorarea proprietăţilor personale lăsate nesupravegheate în interiorul autovehiculului, dacă 

acestea nu se datorează unor defecţiuni legate de autovehicul. 

(6)         Traseul care deservește îndeplinirea prezentului contract se stabilește de către Locatar împreună cu 

Locator la semnarea prezentului contract de închiriere.  

CAP.III PREŢUL CONTRACTULUI  ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ  

Art.5  Preţul 

(1) Preţul închirierii autovehiculului este: 

❑  2,5 Lei /km:  

se achită avans:___________________restul urmând a se calcula la returnarea autovehiculului; 

             se achită suma de ______________________ integral; 

 

Totalul distanței exprimate în kilometrii pentru traseul stabilit la închierea prezentului contract este 

de: _______________ km 

(2) Ca modalităţi de plată, contravaloarea obiectului prezentului contract  se va achita prin ordin de 

plată, numerar sau cu cardul la caseria Locatorului, ca urmare a emiterii documentelor justificative 

de plată (factură, proformă, etc). 

(3)  Suma înscrisă în contract ca preţ nu include valoarea unor posibile avarieri ale autovehiculului 

produse pe durata închirierii sau eventualele, taxe, penalităţi.  

(4) Pentru fiecare kilometru parcurs în plus peste limita stabilită, locatorul va achita suplimentar 2,5 

Lei/km parcurs. 



(5) Consumabilele, mentenanţa şi răspunderea civilă auto sunt incluse în preţ. 

(6) Combustibilul este inclus în preţul stabilit prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Șincai nr. 

..../....... 

(7) Locatarul datorează preţul stabilit de părți pentru traseul autorizat, în cuantumul convenit chiar 

dacă nu foloseşte autovehiculul închiriat, din motive neimputabile Locatorului.    

CAP.IV DURATA CONTRACTULUI 

Art.6 Perioada de închiriere 

(1) Termenul  de  închiriere  este  de  ________  zile, respectiv__________ore,  cu începere  de  la  

data  de  ____________,  oră:________până  la  data  de   ___________ora_______. 

(2) Durata contractului poate fi prelungită pe noi perioade de timp, numai prin acordul scris al părţilor, 

prin act adiţional la prezentul contract. 

CAP. V OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

Art.7 Drepturile şi obligaţiile Locatorului 

Drepturile şi obligaţiile Locatorului decurg din clauzele întregului contract, cum ar fi de exemplu 

(dar nu limitativ): 

a) să pună la dipozitia Locatarului, pentru efectuarea transportului pe întreaga durată a contractului, 

autovehiculul stabilit şi care să satisfacă cerinţele standard pentru transporturile interne şi 

internaţionale;  

b) să înlocuiască în cel mai scurt timp posibil, autovehiculul avariat grav, dacă acesta se află pe o 

rază de cel mult 100 km de locaţia de închiriere şi numai în condiţiile în care dispune de 

autovehicul disponibil; 

c) să se abţină de la orice fapt care ar avea drept consecinţă tulburarea Locatarului în folosinţă 

bunului, tulburare de fapt sau de drept. Locatorul nu răspunde de tulburarea cauzată prin faptul 

unui terţ care nu invocă vreun drept asupra bunului;  

d) Locatorul este garant pentru evicţiunea bunului şi pentru viciile ascunse ale autovehiculului care 

îi împiedica întrebuinţarea. Locatorul nu răspunde însă pentru vicii care îi fac Locatarului 

incomoda folosinţă, şi pe care acesta din urmă le-a putut constata la încheierea prezentului 

contract; 

e) Să asigure asistența tehnică și service, atunci când îi este solicitată de către personalul din aparatul 

de specialitate al Primarului comunei Șincai care însoțește autovehiculul în deplasare; 

f) orice alte drepturi şi obligaţii ce-i revin prin lege şi prezentul contract.  

Art.8 Drepturile şi obligaţiile Locatarului 

Drepturile şi obligaţiile Locatarului decurg din clauzele întregului contract, cum ar fi de exemplu 

(dar nu limitativ): 

a) de a plăti contravaloarea chiriei autovehiculului, odată cu preluarea acestuia, iar în caz de 

prelungire a traseului stabilit inițial, de a achita contravaloarea survenită odată cu predarea 

autovehiculului; 

b) de a suporta costurile de întreţinere şi alte costuri suplimentare, conform prevederilor prezentului 

contract;  



c) de a exploata în condiţii normale autovehiculul, conform instrucţiunilor de folosire şi întreţinere 

elaborate de fabricant şi specificate în manualul de utilizare;   

d) de a returna autovehiculul, la expirarea duratei contractului; 

e) în cazul unor avarii aduse autovehiculului, cu excepţia celor provocate prin forţă majoră sau din 

culpa personalului din aparatul de specialitate al Primarului comunei Șincai care însoțește și 

conduce autovehiculul, Locatarul răspunde în solidar cu asiguratorul Locatorului pentru toate 

cheltuielile aferente aducerii la starea iniţială a autovehiculului sau înlocuirii acestuia cu unul 

similar ca marca, tip, an de fabricaţie, dotări şi valoarea de piaţă; 

f) în cazul în care asiguratorul Locatorului acoperă în totalitate aceste cheltuieli, Locatarul este 

exonerat de răspundere civilă, existând în sarcina să răspunderea penală, în condiţiile legii; 

g) să apere bunul închiriat contra uzurpărilor. Prin uzurpare se înţelege orice atingere provenită de 

la un terţ asupra posesiei bunului dat în locaţiune. Locatarul are obligaţia de a-l înştiinţa pe 

Locator în timp util, pentru că acesta din urmă să fie în măsură să se apere contra încercării de 

uzurpare; Dacă Locatarul neglijează să-l informeze pe Locator, va răspunde de prejudiciul suferit 

de Locator în urma neinstiințării; 

h) la încetarea perioadei de închiriere, Locatarul va preda autovehiculul închiriat în starea în care 

se afla la momentul predării sale către Locatar; 

i) orice alte drepturi şi obligaţii ce-i revin prin lege şi prezentul contract.  

CAP. VI RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

Art.9 Clauza penală. Daune interese 

(1) Pentru nerespectarea totală  sau parţială sau pentru executarea defectuoasă a vreuneia din clauzele 

contractuale, partea vinovată se obliga să plătească daune interese.  

(2) În vederea evitării unor situaţii conflictuale, părţile pot hotărî, de comun acord, noi termene sau 

modalităţi de rezolvare a obligaţiilor. 

(3)        În cazul în care Locatarul nu respectă termenele legale de plată, urmare a întocmirii documentelor 

justificative de plată, acesta datorează sub forma unor penalități, o sumă echivalentă cu o cotă 

procentuală din plata neefectuată de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea 

efectivă a obligațiilor.  

Art.10  Dreptul de retenţie 

(1) În cazul în care autovehiculul nu funcţionează la capacitatea şi calitatea garantată de Locator, 

Locatarul poate cere reducerea corespunzătoare a chiriei sau rezilierea prezentului contract, cu 

solicitarea plății de daune-interese. 

Art.11 Forţă majoră şi cazul fortuit 

(1) Forţă majoră şi cazul fortuit înlătură răspunderea părţilor în cazul neexecutării parţiale sau totale 

a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, cu condiţia ca evenimentul să fie notificat de partea 

care îl invocă celeilalte părţi, în termen de o zi de la producerea lui, şi partea care îl invocă să ia 

toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. 

(2) Prin „forţă majoră” se înţelege un fenomen natural sau social exterior, extraordinar, de nebiruit, şi 

care nu putea fi prevăzut (ex.calamităţi naturale precum inundaţiile). Prin „caz fortuit”se înţelege 

o împrejurare care îşi are originea în câmpul de activitate a debitorului sau o împrejurare de origine 

externă, care nu are caracter extraordinar şi poate fi prevăzută şi evitată cu diligenţa şi grijă de care 

este în stare omul cel mai capabil. (ex.lipsă din localitate). 



(3)  Dacă în termen de 10 (zile) de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul 

să-şi notifice încetarea de plin drept a contractului fără că vreuna dintre ele să pretindă daune-

interese. 

(4) Pe perioada existenţei cazului fortuit sau a forţei majore derularea contractului se suspendă 

urmad apoi a se continua după încetarea acestuia. După încetarea cazului fortuit sau a forţei 

majore, dacă durata și traseul stabilit prin contract nu poate fi  respectat, sau dacă valoarea 

prestaţiilor se modifică datorită acestui eveniment, părţile vor încheia Act adiţional la prezentul 

contract, scris şi semnat, prin care vor renegocia termenii contractului. 

CAP.VII CESIUNEA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

Art.12  Modificarea şi Cesiunea  contractului 

(1) Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional scris şi semnat de părţile 

contractante. 

(2) Nici una din părţile prezentului contract nu va putea cesiona drepturile şi obligaţiile ce rezultă din 

acesta unei terţe persoane.  

Art.13 Încetarea contractului 

(1) Prezentul contract încetează în următoarele împrejurări: 

a) la expirarea duratei contractului de închiriere, dacă părţile nu hotărăsc prelungirea acestuia; 

b) prin acordul de voinţa al părţilor, înainte de termen; 

c) prin reziliere de către oricare din părţi în cazul în care cealaltă parte nu îşi respectă culpabil 

obligaţiile asumate. Rezilierea operează în condiţiile legii; 

d) pieirea bunului, în condiţiile legii. 

(2) În toate cazurile de încetare a contractului, Locatarul are obligaţia să achite toate sumele datorate 

Locatorului până la data încetării locaţiunii. 

CAP. VIII DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 

Art.14 Notificări între părţi 

(1) În accepţiunea părţilor contractante orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este 

valabil îndeplinită dacă este transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului 

contract. 

(2) În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu 

confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal 

primitor pe această confirmare.Dacă confirmarea se transmite prin telex, telefax sau e-mail, ea se 

consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată. Notificările verbale se 

iau în considerare în măsura în care acestea sunt confirmate şi în una din modalităţile descrise mai 

sus.  

 Art.15 Litigi. Alte dispoziţii finale 

(1) Litigiile izvorâte din încheierea, executarea modificarea, încetarea şi  interpretarea  clauzelor  

prezentului  contract  se  rezolvă  pe  cale amiabilă sau de către instanţele judecătoreşti competente.   



(2) Prezentul contract se completează cu prevederile legale în vigoare şi împreună cu anexele sale, care 

fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătura orice înţelegere verbală 

dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. În cazul în care părţile îşi încălca obligaţiile, 

neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau 

prin echivalent bănesc a obligaţiei respective, nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său. 

(3) Prezentul  contract s-a  încheiat la sediul Primăriei comunei Șincai, Str. Principală nr. 156, comuna 

Șincai, Sat Șincai, Județul Mure, astăzi _______________________,  în  _______ exemplare, câte 

unul pentru fiecare parte. 

Orice alte acte adiţionale la prezentul contract se vor semna tot în atâtea exemplare, făcându-se 

menţiune despre aceastea pe marginea contractului. 

  

           LOCATOR                                                          LOCATAR__________________ 

   U.A.T. Comuna Șincai 

   Prin reprezentant legal, 

               Primar 

           Vasile Pop 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anexă  la contractul de închiriere auto nr.________/________ 

 

PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE 

Încheiat azi, data_____________, 

la sediul_____________________din________________________________, 

 

între 

___________________________________, în calitate de LOCATOR 

şi  

___________________________________, în calitate de LOCATAR 

 

Subsemnatul Locator declar că predau astăzi, ______________, Locatarului menţionat mai sus 

autotuvehiculul descris în contract, în stare bună de folosinţă, pentru perioada stipulată în contract și însoțit 

de către personalul abilitat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Șincai, în perosana 

domnului __________________________________________________________. 

Subsemnatul Locatar, declar că preiau azi, _________, autovehiculul descris în contractul 

menţionat, în condiţiile stipulate, în stare bună de folosinţă, însoțit de către personalul abilitat din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Șincai, menționat în prezentul proces verbal de predare-

primire şi mă oblig să folosesc bunul ca un bun proprietar, conform destinaţiei acestuia, şi să îl predau la 

sfârşitul contractului în starea în care l-am primit, cu uzura firească provenită din utilizarea sa normală.  

 

Am predat bunul,       Am preluat bunul, 

LOCATOR______________     LOCATAR_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


