
 
 

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 141 din 18.09.2008 

 

 

 CONTRACT DE  ASOCIERE IN PARTICIPATIUNE  
Nr.inreg.PRIMARIE _________________           Nr.contract Codec SPAT ______________ 
Incheiat astazi, ______________           Nr.inreg.iesire Codec SPAT ______________ 

 
1. Partile contractante: 

MUNICIPIUL/ORASUL/COMUNA __________________, cu sediul în ________________, strada 

______________ nr.___, telefon _______________, cod fiscal ____________, cont virament nr. 

________________, deschis la ___________________, reprezentat prin Primar ____________________ si 

director ec/contabil ________________________, în calitate de ASOCIAT, denumit in continuare PRIMARIA 

şi  

S.C. CODEC  SPAT S.R.L., cu sediul in Cluj-Napoca, strada Cuza Voda nr.1, judetul Cluj, inregistrata la 

ORC de pe langa Tribunalul Cluj sub nr.J12/304/2004, avand CIF RO 16085399 si contul IBAN RO97 BTRL 

0130 1202 9294 71XX deschis la Banca Transilvania, reprezentata Mariana Petruta în calitate administrator, 

denumita in continuare ASOCIAT. 

2. Scopul asocierii                                                                                                                                                                                      
Cele doua entitati identificate mai sus se asociaza în vederea efectuarii activitatii propuse în obiectul 

contractului, respectiv de a dobandi beneficii din efectuarea activitatii mentionate la punctul 3; partile semnatare 

ale prezentului înscris încheie prezentul contract de asociere în participatie, consimtind la acordarea de facilitati 

reciproce, participarea la beneficii si pierderi realizându-se conform clauzelor din prezentul contract. 

Prezentul contract de asociere în participatie se încheie în baza art.251-256 Cod comercial, care 

reglementeaza constituirea, functionarea si dizolvarea asocierii în participatie precum si in baza HCL 

nr._______________ privind aprobarea asocierii privind siguranta publica si rutiera in localitatea 

____________________ din judetul ________. Prezenta asociere nu constituie fata de terti o persoana juridica 

distincta, producând efecte doar fata de parti. 

3. Obiectul contractului: 
3.1. Asocierea isi propune actiuni care au ca scop marirea sigurantei rutiere si publice, reducerea 

evenimentelor rutiere si intarirea respectarii regulilor de circulatie iar intr-o faza ulterioara gestionarea mai 

eficienta a traficului rutier si respectarea ordinii publice; 

Aceste actiuni/activitati constau in : 

3.2.Instalarea unor echipamente omologate de tip Codec C01 mentionate in Anexa nr.1 care cuprinde 

specificatia tehnica si certificatul de omologare, pe suporti de sustinere (stalpi) – in baza unor proiecte 

avizate/autorizate de autoritatile competente. Numarul echipamentelor, locatiile unde vor fi amplasate, precum 

si numarul suporturilor acestora vor face obiectul Anexei nr.2. Pe parcursul executarii contractului, Anexa nr.2 

va putea fi modificata, functie de numarul echipamentelor instalate. 

3.3.Aceste echipamente pot fi fixe sau mobile. 

3.4.Echipamentele de detectie prezentate la punctele 3.2. vor transmite informatiile privitoare la 

incalcarea legalitatii printr-o retea de telecomunicatii sau prin intermediu unui suport informational catre un centru 



 
 

zonal (dispecerat) iar acesta va emite in mod automat documentele legale de constatare in conformitate cu 

legislatia in vigoare. Actiunea de emitere de documente va fi realizata de agenti ai Inspectoratului de Politie. 

3.5.Implicarea Inspectoratului de Politie al Judetului se va face in baza unor conventii (contracte)            

separate.  

4. Executarea contractului: 

4.1.PRIMARIA va organiza activitatea si va intocmi evidentele necesare functionarii asocierii. 

ASOCIATUL are dreptul sa solicite informari, documente, etc. efectuate in realizarea asocierii ori de cate ori 

considera necesar.  

4.2.Participarea asociatilor la beneficii si pierderi se va face dupa cum urmeaza: 

ASOCIATUL    - 60%i 

PRIMARIA   - 40%. 
4.3.Veniturile asocierii constau in incasarea contravalorii documentelor legale (proceselor verbale) de 

constatare a contraventiei si aplicare a sanctiunii. In aceste documente va aparea indicat contul din Trezorerie in 

care se vor plati amenzile. Acest cont va fi deschis de PRIMARIE special pentru aceasta asociere numit in 

continuare CONT COLECTOR. 

4.4.Plata sumelor catre asociati incasate in CONTUL COLECTOR pentru luna anterioara, se va efectua 

dupa urmatoarea metodologie: 

a – in data de 1-5 a fiecarei luni PRIMARIA va transmite ASOCIATULUI extrasul de cont avizat de Trezorerie 

pentru luna anterioara; 

b – in perioada 1-15 a fiecarei luni ASOCIATUL intocmeste decontul de cheltuieli de operare pentru luna 

anterioara si va factura aceste cheltuieli PRIMARIEI. Facturile neajunse/neprimite aferente lunii anterioare se 

vor reporta pentru decontul lunii urmatoare. Tipul cheltuielilor de operare sunt prezentate in Anexa nr.3 parte 

integranta a prezentului contract. 

c – din sumele incasate in CONTUL COLECTOR (confirmate prin avizare de catre Trezorerie) se vor scadea  

cheltuielile de operare mentionate la punctul b de mai sus, rezultand o diferenta denumita in continuare 

BENEFICIU, care se va imparti conform procentelor mentionate la punctul 4.2. 

Pentru partea din Beneficiu ce revine ASOCIATULUI, conform procentelor stabilite la punctul 4.2, se v-a 

emite o factura de catre ASOCIAT catre PRIMARIE, la care se adauga tva, in conformitate cu prevederile legale 

fiscale aplicabile.  

4.5.Plata facturilor emise de ASOCIAT, respectiv cea privind cheltuielile de operare si cea privind 

procentul din Beneficiu, se vor achita de PRIMARIE lunar intre 15-30 a fiecarei luni pentru luna anterioara, in 

contul bancar al ASOCIATULUI mentionat in preambulul contractului sau intr-un cont comunicat/mentionat 

ulterior.  

4.6.Depasirea termenului de plata a facturilor emise de catre ASOCIAT, obliga PRIMARIA la plata, cu 

titlu de daune, catre ASOCIAT unei penalizari de intarziere , în cuantumul prevăzut de lege pentru creanţele 

bugetare pt.fiecare zi de intarziere, din suma datorata pana la plata in intregime a acesteia, penalizarile putand 

depasi suma asupra careia se datoreaza. 

4.7.In cazul in care cele prezentate la punctul 4.6. nu sint indeplinite la termen, ASOCIATUL are dreptul 

sa rezilieze unilateral prezentul contract si sa isi retraga/ridice echipamentele instalate, fara somatie si fara 

interventia instantei de judecata. 

4.8.Pina la incetarea contractului in conditi normale, conform punctului 8.1, ASOCIATUL isi pastreaza 



 
 

posesia, folosinta si dispozitia materiala, iar dupa acest momentul, PRIMARIA poate opta intre : 1 – sa continue 

asocierea in participatiune, in aceleasi conditii in care a fost incheiata ori 2 – sa devina proprietarul acestor 

echipamente -mentionate in Anexa nr.1, iar in acest caz toate obligatiile contractuale ale ASOCIATULUI 
inceteaza, fiind preluate de catre PRIMARIE. 

4.9.In cazul in care inainte cu 30 de zile de expirarea termenului prezentului contract, PRIMARIA nu-si 

exercita in scris dreptul de a opta pentru a deveni proprietarul echipamentelor, conform celor precizate la punctul 

4.8., contractul se considera prelungit automat in aceleasi conditii pentru inca o perioada de 5 ani. Inainte de 

expirarea celei de-a doua perioade de 5 ani, se aplica in mod corespunzator prevederile mentionate mai sus. 

5. Durata contractului: 

5.1.Prezentul contract de asociere va avea o durata de 5 ani si intra in vigoare la data semnarii sale de catre 

parti, iar termenul de cinci ani mai sus mentionat incepe sa curga de la data intocmirii primului proces verbal de 

contraventie, utilizand mijloacele de la 3.2. ASOCIATUL va instiinta in scris PRIMARIA momentul intocmirii 

primului proces verbal mai sus precizat. Prevederile punctului 4.9. privind prelungirea automata a contractului ori 

incetarea acestuia se aplica in mod corespunzator.   

 
6. Confidentialitate: 

6.1.Nici o parte nu va dezvalui unor terti informatii cuprinse in acest contract decat cu acordul scris al 

celeilalte parti, daca legile in vigoare nu prevad altfel; prin termenul “informatie” se intelege orice data, 

document, grafic, harta, baze de date si altele asemenea stocate prin orice mijloace si de asemenea, orice 

informatie rezultata din executarea prezentului contract. 

6.2.Vor fi furnizate numai acele informatii care sunt necesare pentru derularea contractului si numai fata 

de persoanele implicate; 

      6.3.Clauzele de confidentialitate raman in vigoare pe o perioada de 3 ani dupa terminarea contractului. 

7. Contributia fiecarei parti la realizarea asocierii: 
 7.1.PRIMARIA: 

7.1.1.Va pune la dispozitie locatiile de amplasare ale echipamentelor/stalpilor, stabilite de comun acord cu 

ASOCIATUL si  Politia Rutiera. 

7.1.2.Va acorda tot sprijinul ASOCIATULUI in vederea obtinerii autorizatiilor de constructie legate de 

instalarea acestor echipamente, indiferent de autoritatea emitenta. Va obtine ASOCIATULUI, in baza 

documentelor/dosarelor legale, autorizatiile de constructie pe care le elibereaza, legate de instalarea acestor 

echipamente. 

            7.1.3.Va deschide in trezorerie un CONT COLECTOR in maximum 7 zile de la semnarea prezentului 

contract, cont ce va fi utilizat doar pentru activitatea ce face obiectul asocierii. 

 7.1.4.Va incasa in CONTUL COLECTOR sumele provenite din aplicarea proceselor verbale de 

contraventie.  

7.2.ASOCIATUL: 
 7.2.1.Va instala, pe cheltuiala sa, echipamentele in locatiile stabilite indeplinind demersurile pentru 

alimentarea cu energie electrica, conectarea la sistemul de telecomunicatii, etc. 

 7.2.2.Va asigura service-ul si reparatia echipamentului pe toata durata contractului; 

7.2.3.Va cesiona, in cazul incetarii doar in conditii normale a prezentului contract, in conformitate cu 

punctul 8.1. de mai jos, cu titlu gratuit echipamentele prevazute in contract catre PRIMARIE asa cum sunt ele 



 
 

instalate la momentul respectiv; aceasta cesiune nu va afecta functionalitatea tehnica a echipamentelor iar 

alimentarea cu energie electrica si conectarea la reteaua de telecomunicatii devine responsabilitatea PRIMARIEI. 
7.2.4.Preluarea echipamentelor se face printr-un proces verbal semnat de un reprezentant al PRIMARIEI 

si al ASOCIATULUI.  
Dupa acest moment PRIMARIA va prelua toate cheltuielile legate de functionarea sistemului SPAT. 

Contractele de energie si telecomunicatii, la incetarea contractului in conditii normale vor deveni 

responsabilitatea PRIMARIEI. 

7.3.Clauze speciale: 
7.3.1.Lunar, daca nu se convine altfel se vor confrunta datele statistice ale PRIMARIEI referitoare la 

numarul de amenzi colectate si baza de date electronica a ASOCIATULUI, obtinuta de la Inspectoratul 
Judetean de Politie.   

7.3.2. Partile se vor intalni ori de cate ori este necesar pentru buna desfasurare/derulare a contractului. 
7.3.3.Actiunile de urmarire a amenzilor neincasate ce vor rezulta din confruntare, conform punctului 7.3.1. 

vor fi efectuate de cel care legal ii revine o asemenea obligatie. 

7.3.4.ASOCIATUL nu poate fi facut raspunzator de functionarea necorespunzatoare a alimentarii cu 

energie electrica sau a retelei de telecomunicatii. 

7.3.5.In cazul in care apare o reorganizare (legislativa) a PRIMARIEI, aceasta se obliga si asigura 

ASOCIATUL ca clauzele prezentului contract se vor transmite noului beneficiar al fondurilor obtinute din 

CONTUL COLECTOR si care recunoaste acest contract in forma sa actuala si se obliga la respectarea lui 

intocmai, IN CAZ CONTRAR ASOCIATUL fiind liber sa-si ridice toate echipamentele care le-a instalat pe propria 

sa cheltuiala si a caror proprietar este. 

7.3.6.Fiecare parte va achita impozitele aferente cotei de participatie ce-i revine din beneficiul realizat ca 

urmare a asocierii. 

7.3.7.Partile sunt de acord ca sumele achitate eronat/in mod gresit in alte conturi decat in cel mentionat in 

procesele verbale de contraventie, sa fie recuperate de catre o societate specializata in acest sens, in baza unui 

comision stabilit ulterior de catre parti. 

7.3.8.In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu 

a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a 

renuntat la acest drept al sau. 

7.3.9.PRIMARIA renunta la dreptul sau de a contesta contractul de asociere in participatiune, in conditiile 

in care ASOCIATUL isi respecta obligatiile sale contractuale. 

7.3.10 Partile nu vor efectua, pe cont propriu, direct sau indirect, in localitatea ____________ din judetul 

______, afaceri sau activitati similare celor care formeaza obiectul prezentului contract, in caz contrar partea in 

culpa urmand a fi obligata la daune interese, inclusiv angajarea raspunderii pentru concurenta neloiala. 

8. Incetarea si Rezilierea contractului. Dizolvarea asocierii:  
Contractul înceteaza pe deplin drept, fara somatie si fara interventia instantei de judecata, în urmatoarele 

situatii: 

8.1.In conditi normale adica   

- la expirarea primului termen de 5 ani pentru care s-a încheiat prezentul contract, in cazul in 

care contractul s-a derulat fara nici un incident, respectiv partile NU s-au prevalat de oricare drept conferit de 

prezentul contract de a ataca contractul sub orice aspect, ori de a solicita despagubiri, prejudicii sau de a cere 



 
 

rezilierea acestuia, cu conditia ca PRIMARIA sa depuna, in scris inainte cu 30 de zile de expirarea termenului 

prezentului contract, solicitarea de a deveni proprietarul echipamentelor, in conformitate cu punctul 4.9. 

- la expirarea celui de-al doilea termen de 5 ani ori a termenelor succesive de 5 ani, in cazul in 

care s-a prelungit automat, daca contractul s-a derulat fara nici un incident, respectiv partile NU s-au prevalat de 

oricare drept conferit de prezentul contract de a ataca contractul sub orice aspect, ori de a solicita despagubiri, 

prejudicii sau de a cere rezilierea acestuia, cu conditia ca PRIMARIA sa nu-si exercite, in scris inainte cu 30 de 

zile de expirarea termenului, dreptul de a opta pentru a deveni proprietarul echipamentelor, in conformitate cu 

punctul 4.9. 

- prin acordul scris al partilor. 

8.2.Rezilierea poate fi solicitata/ceruta unilateral de oricare parte doar daca cealalta parte : 

  - se afla în situatia de forta majora o perioada mai mare de 60 de zile; 

 - este declarata în incapacitate de plata. 

8.3.Prezentul contract nu se poate denunta in mod unilateral decat in cazurile mentionate la pct.8.2 si cu 

exceptia cazului mai jos mentionat, in caz contrar partea care il denunta fiind obligata la plata de daune interese. 

8.4.Rezilierea unilaterala poate fi invocata în cazul în care una din parti cesioneaza drepturile şi obligatiile 

ce decurg din acest contract fara acordul prealabil scris al celeilalte parti, cu exceptia cazului in care cesiunea s-a 

facut catre una din societatile din grupul ASOCIATULUI. 
8.5.Partea care invoca rezilierea CONTRACTULUI, in conditiile mentionate la punctele 8.2.-8.4., va 

notifica celeilalte parti cauza încetarii cu minimum 90 zile înainte de data la care încetarea urmeaza sa-si produca 

efectele. 

 8.6.Rezilierea nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente între parti. 

8.7.Prevederile articolului 7 si 8 nu înlatura raspunderea partii care în mod culpabil a cauzat încetarea 

contractului. 

8.8.In caz de incetare a asocierii in participatiune, rezultatele lichidarii se vor repartiza pe asociati 

proportional cu participarea asociatilor la beneficii si pierderi, conform punctului 4.2. 

8.9.Lichidarea asocierii se face de reprezentantii autorizati  legali ai fiecarei parti in termen de 30 de zile 

de la data aparitiei cauzei de incetare a asociatiunii in participatiune. 

8.10.Lichidarea si repartizarea rezultatelor asociatiunii se face cu respectarea prevederilor legale 

aplicabile in materie. 

8.11.In cadrul lichidarii, daca aceasta a avut loc in cazurile mentionate la punctele 8.2.-8.4., fiecare parte 

isi pastreaza proprietatea bunurilor aduse in asociere si va fi liber sa le ridice oricand doreste.  

9. Forta majora: 

9.1.Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă şi o dovedeşte în condiţiile legii. 

9.2.Forţa majoră constituie împrejurări mai presus de voinţa părţilor, a căror înlăturare este peste puterile 

acestora, după cum sunt totodată de neînlăturat de către oricine s-ar afla într-o astfel de situaţie. 

9.3.Nici una din părţi nu poate fi socotită răspunzătoare de neîndeplinirea obligaţiilor contractuale în caz 

de forţă majoră, constând în: calamităţi, incendii, inundaţii, alte evenimente naturale, blocaje economice, greve şi 

conflicte de muncă, răscoale, război civil, invazii, ostilităţi, conflicte industriale/economice, stări de necesitate, 

faliment, acte guvernamentale sau alte instrumente emise de guvern şi/sau altă autoritate locală şi/sau de stat, 

ordin sau hotărâre judecătorească – lista împrejurărilor de forţă majoră definite aici nefiind limitativă -, şi , în 

general, orice cauză mai presus de controlul raţional al părţii în cauză. 



 
 

9.4.Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia 

drepturile care li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 

9.5.Partea care invocă situaţia de forţă majoră pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale trebuie să 

informeze de îndată cealaltă parte, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la apariţia situaţiei si sa o dovedeasca in 

termen de 15 zile de la producere. 

10. Litigii: 
10.1.Partile convin ca toate neîntelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din 

interpretarea, executarea ori încetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor. 

10.2.În cazul în care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor 

judecatoresti romane competente. 

11. Notificari: 
11.1.Orice notificare sau instructiune in conformitate cu prevederile acestui CONTRACT va fi considerata 

ca fiind efectiv facuta numai daca aceasta este facuta in scris si trimisa. 

11.2.Orice trimitere in conformitate cu acest CONTRACT va fi facuta prin inmanare sau prin curier cu 

dovada ca s-a luat la cunostinta sau prin confirmare de primire certificate de posta, expediata la respectiva 

adresa a Partii semnatare sau la orice alta adresa pe care orice Parte o poate specifica ulterior celeilalte Parti in 

scris;  

11.3.Orice perioada de timp care incepe sa curga dupa primirea notificarii va fi calculata incepind de la 

data primirii efective de catre Partea careia ii este adresata. 
Prezentul contract a fost incheiat in 2(doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.  

 

 
   PRIMARIA,       SC Codec SPAT SRL, 
               

              Primar,                                Director Economic,            Administrator, Mariana Petruta 

      Prof. Laurenţiu Dan Leoreanu     EC.Mihai Plaii                    _______________   

    ________________           ________________  

            

                              

 

                             Vizat juridic,               Consilier Juridic, Tudor Brebenaru 

  C.j. Camelia Rusu                                              ________________ 

                              _________________                                     Reprezentant,Costica Rosu 

                                                                                                                          --------------------------- 

               


