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Contract  de asociere privind servicii de încasare 

nr.______________data____________2013 
 

  
1. Partile contractante 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA, str. Dunarii, nr. 139, telefon 0247/317732, fax 0247/317728, 
cod fiscal 4652660, cont trezorerie RO44TREZ60621160250xxxxx deschis la Trezoreria 
Alexandria, reprezentata prin Primar VICTOR DRAGUSIN,  în calitate de achizitor, pe de o 
parte, 
Şi 
S.C. WESTACO S.R.L. cu sediul în Bucureşti, Calea Griviţei nr. 11, sector 1, telefon 
021.312.86.46, având C.I.F. nr. RO 14235694, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului 
Comerţului J40/8693/2001, operator de date cu caracter personal nr. 680, cont nr. 
RO67TREZ7015069XXX013350 deschis la Trezoreria Sectorului 1, Bucureşti, reprezentată 
legal prin Director General Cristian Tarara, în calitate de promitent-prestator, pe de altă parte, in 
calitate de prestator. 
 
2. Obiectul şi preţul contractului 
2.1. Prestatorul se obligă să presteze servicii de încasare, în numele şi pe seama Achizitorului, a 
taxei de acces pentru autovehicule cu masa maximă autorizată mai mare se 3.5 to şi să elibereze 
autorizaţiile de acces aferente, care dovedesc încasarea taxei, pentru autovehicule cu masa 
maxima autorizata mai mare de 3,5 to in municipiul Alexandria, prin locaţiile prevazute in anexa 
2, în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
Sumele încasate sunt taxe de acces şi sunt datorate, de la persoanele fizice si persoanele juridice, 
denumite contribuabili, care solicita plata taxei şi eliberarea acestor Autorizaţii pentru municipiul 
Alexandria. 
2.2. Achizitorul va plati Prestatorului un comision de 10% din valoarea taxelor încasate. 
 
3. Durata contractului 
3.1. Prestatorul se obligă să presteze servicii de încasare a taxei de acces şi eliberare a 
autorizatiilor de acces pentru pentru autovehicule cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 to 
in municipiul Alexandria prin locaţiile prevazute in anexa 2,  cu valabilitate 1 zi calendaristica, 
timp de 12 luni de zile de la data intrării în vigoare a contractului. 
3.2. Contractul se va prelungi automat cu perioade consecutive de un an dacă o parte nu notifică 
celeilalte părţi, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea duratei contractului, intenţia sa de 



neprelungire a contractului. În această situaţie, contractul va înceta automat la expirarea 
respectivei perioadei de 24 de luni, dacă termenul de preaviz este respectat. 
3.3. Contractul se va derula până la îndeplinirea tuturor  obligaţiilor contractuale. 
 
4. Definiţii 
4.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel : 
a) contract – actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi încheiat între o 
autoritate contractantă, în calitate de achizitor, şi un prestator de servicii, în calitate de prestator; 
b) achizitor şi prestator – părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul 
contract; 
c) preţul contractului – preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tutur orobligaţiilor asumate prin contract; 
d) servicii – activităţi a căror prestare face obiectul contractului; 
e) standarde – standardele, reglementările tehnice sau alte asemenea prevăzute în contract; 
f) forţa majoră – un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau 
vinii acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face 
imposibilă prestarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 
evenimente : războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte imposibilítati naturale, restricţii 
apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu 
este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fără a crea o 
2imposibilítate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia dintre 
părţi; 
g) zi – zi calendaristică; an – 365 de zile; 
h) contribuabil – orice persoană fizică ori juridică sau orice altă entitate fără personalitate 
juridică care datorează taxa de acces si libera trecere prin municipiul Alexandria; 
i) autorizatia de trafic- document emis catre platitor, impreuna cu chitanta care dovedeste 
incasarea sumei, pentru a dovedi plata taxei de acces.  
 
5. Aplicabilitate 
5.1. Contractul de servicii de încasare intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi. 
  
6. Documentele contractului 
6.1. Documentele prezentului contract sunt : 

a) oferta financiară, 
b) Anexa  nr. 1- Tarife pentru eliberarea autorizatiilor de trafic cu valabilitate 1 zi 

calendaristica; 
c) Anexa nr. 2- Lista statiilor unde se incaseaza autorizatiile de trafic pentru autovehiculele 

cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone; 
d) Anexa nr.3- Model Autorizatie trafic; 
e) Anexa nr.4-Model Chitanta. 

 
7. Drepturi de proprietate intelectuală  
7.1. Prestatorul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror : 
- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, suferite de achizitor din 
cauza încălcării de către prestator a obligaţiilor sale în baza prezentului contract. 
  



8. Responsabilităţile prestatorului  
8.1. Prestatorul are obligaţia: 
 (1) Prestatorul se obliga sa presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract in 
perioada/perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate, de a asigura resursele 
umane, precum si toate conditiile necesare derularii in conditii optime a prezentului contract. 
(2) Prestatorul  are obligaţia de a presta serviciile cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite. 
(3)  Prestatorul are obligaţia de a trimite un raport lunar achizitorului, în primele 5 zile lucrătoare 
ale lunii pentru luna precedentă, cuprinzând situaţia taxelor de acces incasate în luna precedentă. 
In baza raportului lunar transmis prestatorul are obligaţia de a vira achizitorului sumele incasate 
ca taxe de acces încasate în luna precedentă, în termen de maxim 10 zile de la inceputul lunii. 
(4) Dupa virarea sumei reprezentand contravaloarea taxelor de acces încasate în luna precedentă, 
prestatorul va emite, o factura fiscala pentru comisionul aferent taxelor de acces incasate. 
(6) Prestatorul are obligaţia de a încasa taxa de acces şi de a elibera Autorizaţia aferentă conform 
prevederilor prezentului Contract. 
8.2. Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract, cu personal angajat 
conform legislaţiei în vigoare.  

 
9. Responsabilităţile achizitorului 
9.1. Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii 
pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului. 
9.2. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata facturilor conform clauzelor şi termenelor  
stabilite în contract, pentru serviciile prestate. 
9.3. Achizitorul are obligaţia de a da prestatorului, pe bază de proces-verbal de predare-primire, 
seriile autorizaţiilor de acces, precum si seriile si plaja de numere pentru chitantele emise catre 
platitorii taxei de acces. 

 
10. Recepţie şi verificări 
10.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor. 
10.2. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. 
Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris prestatorului identitatea reprezentanţilor săi 
împuterniciţi pentru acest scop. 

 
11. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
11.1.  Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor începand cu data semnarii 
contractului. 
11.2.  Serviciile vor fi prestate 24h/24h in toata perioada contractuala. 
11.3. Cu excepţia prevederilor clauzei privind forţa majoră contractul se deruleaza in perioada 
convenita la punctul 3.1. 
11.4. Intarzierea prestatorului in virarea sumelor reprezentand contravaloarea taxelor de acces 
incasate in luna anterioara catre achizitor da dreptul achizitorului de a solicita penalitati de 
intarziere de 0,1 % pe fiecare zi de intarziere din plata ce urmeaza a fi efectuata, pana la 
momentul la care prestatorul isi executa obligatia de plata. 
11.5. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului achizitorul nu respectă termenul de plată, acesta 
are obligaţia de a notifica prestatorul cu privire la modificarea datei de plată, cu 5 zile lucrătoare 
inainte de expirarea termenului de plata. Modificarea datei de plată se face cu acordul părţilor. 



11.6 Fiecare parte este responsabila si isi va suporta toate cheltuielile proprii, indiferent de natura 
acestora, efectuate, generate sau rezultate din desfasurarea si/sau executarea prezentului contract.  

 
12. Modalităţi de plată 
12.1. Prestatorul are obligaţia de a transfera integral catre achizitor contravaloarea sumelor 
incasate ca taxe de acces în luna precedentă, în termen de 10 zile de la inceputul lunii care 
urmeaza lunii de incasare. 
12.2. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator pentru serviciile de incasare 
prestate reprezentand comisionul prevazut la punctul 2.2 în termen de 30 de zile de la data 
primirii facturii. 
 
13. Actualizarea preţului contractului 
13.1. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt cele prevazute la 
punctul 2.2. reprezentand comision, conform cu propunerea financiară, anexa la contract. 
13.2. Preţul contractului, respectiv comisionul este ferm şi nu se ajusteaza. 
  
14. Amendamente 
14.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului prin act adiţional numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează 
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului. 
 
15. Majorări de întârziere  
 15.1. În cazul în care, prestatorul nu transfera sumele incasate in termen de maxim 10 zile de la 
inceputul lunii care urmeaza lunii de incasare a taxei de trafic, achizitorul are dreptul de a deduce 
ca majorări de întârziere, o suma echivalentă cu 0,1 % din plata neefectuată, pe zi de întârziere, 
până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 
15.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la primirea facturii, 
prestatorul are dreptul de a deduce, ca majorări de întârziere, o suma echivalentă cu 0,1 % din 
plata neefectuată, pe zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 
15.3.  În cazul în care plăţile nu pot fi efectuate din cauza unor situaţii neprevăzute în legătură cu 
contul bancar sau alocarea bugetară, achizitorul nu datorează majorări, penalităţi sau daune 
interese prestatorului. 
            
16. Încetarea  contractului 
16.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unei instanţe 
judecătoreşti, daca una din părţi este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost 
declanşată procedura de lichidare (faliment) in timpul executării prezentului contract. 
16.2. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul în cel mult 30 de zile de la 
apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care 
conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi 
contrară interesului public, sau daca prestatorul isi indeplineste defectuos obligatia de a presta 
servicii de incasare a taxei de acces pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai 
mare de 3,5 tone si de a elibera autorizatiile de acces  pentru autovehiculele cu masa totala 
maxima autorizata mai mare de 3,5 tone. 



16.3. În cazul prevăzut la punctul 16.1., Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data încetării de drept a 
contractului. 
16.4. În cazul prevăzut la clauza 16.2., Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a 
contractului. 
 16.5. În cazul rezilierii contractului, părţile contractante vor întocmi în termen de 15 zile situaţia 
serviciilor efectiv prestate, pe baza cărora se vor stabili sumele care urmează a fi plătite, conform 
prevederilor legale. 
 
17. Cesiunea 
17.1. Prestatorul are obligaţia de a nu cesiona total sau parţial obligaţiile sale asumate prin 
contract, acestuia ii va fi permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract. 
  
18. Forţa majoră 
18.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
18.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
18.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
18.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie 
în vederea limitării consecinţelor. 
18.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului 
contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.  
 
19. Soluţionarea litigiilor 
19.1. Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neinţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură 
cu îndeplinirea contractului. 
19.2. Dacă dupa 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale achizitorul şi prestatorul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să 
se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România. 
 
20. Limba care guvernează contractul 
20.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 
  
21. Comunicări 
21.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea acestui contract, trebuie să fie 
transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 
primirii. 
21.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
 



22. Legea aplicabilă contractului 
22.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.  
 
23. Dispoziţii  finale    
23.1. Prezentul contract a fost întocmit în 4 exemplare. 
23.2. Urmărirea prezentului contract se va face de către Directia Buget Finante Taxe si Impozite 
din cadrul Primariei Alexandria . 
23.3. Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătura orice altă înţelegere verbală dintre 
acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. 
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