Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 175 din 09.11.2015

CONTRACT DE ADMINISTRARE
1. PREAMBUL
În realizarea atribuţiilor ce revin autorităţilor locale, a intervenit prezentul
contract de administrare care este guvernat de prevederile art. 867-870 C. civ.,, ale
Legii nr. 215/2001R a administraţiei publice locale şi ale H.C.L. nr. 188 din
15.12.2008 între:
2. PĂRŢILE CONTRACTANTE
MUNICIPIUL Roman, cu sediul în Roman, Piaţa Roman Vodă, nr. 1, prin
Primar Laurenţiu Dan Leoreanu, în calitate de proprietar
Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ cu sediul în str. Dr. Gh. Iacomi, nr.
8, Piatra Neamţ, Neamţ, 610150, CUI _________________ deschis la
______________, cod fiscal __________, reprezentat legal prin Ioan Popescu
Inspector Şef, în calitate de administrator.
3. OBIECTUL CONTRACTULUI
3.1 În urma acordului de voinţa intervenit între părţi, proprietarul
“Bunurilor” aflate în domeniul public al municipiului, încredinţează
Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ gestionarea (exercitarea dreptului de
folosinţă, posesie) bunurilor, în vederea desfăşurării activităţilor de întreţinere şi
amenajare a acestora în conformitate cu obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, respectiv două (2) spaţii cu destinaţie de birouri, pe Str. Ştefan cel Mare,
bl.11, parter 1 (cu suprafaţă de 75.99 mp) şi parter 2 (cu suprafaţă de 88.77 mp).
3.2. În condiţiile respectării dreptului de proprietate, bunul va fi administrat
şi gospodărit într-un sistem unitar, în sensul exploatării sale conform destinaţiei.
3.3. Predarea primirea bunului care face obiectul prezentului contract se va
face prin proces verbal de predare-preluare.
4. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Prezentul contract se încheie pe o durată de ___ ani, începând cu data de
_______ până la _________ dar poate fi revocat de către proprietar în mod
unilateral dacă acesta consideră că obligaţiile asumate prin prezentul contract nu au
fost îndeplinite sau au fost îndeplinite în mod defectuos.
5. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PROPRIETARULUI
5.1. Proprietarul are drept de informare nelimitată asupra operaţiunilor
exercitate în legătură cu terenul ce formează obiectului contractului, având acces la
toate documentele privind modul de gestionare.
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5.2. Să inspecteze bunurile administrate, să verifice stadiul de realizare a
lucrărilor specifice precum şi modul în care este satisfăcut interesul public. În acest
sens va pune la dispoziţia administratorului un plan general de intervenţie privind
modul de administrare şi întreţinere corespunzătoare a acestora cu activităţile
specifice destinaţiei.
5.3. Are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a
contractului de administrare, din motive excepţionale legate de interesul naţional
sau local.
5.4. Proprietarul se obligă să asigure administratorului deplina libertate în
organizarea şi gestionarea activităţilor, în limitele prevăzute de lege şi prezentul
contract.
6. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ADMINISTRATORULUI
6.1. Administratorul are dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul şi pe
răspunderea sa, imobilele ce fac obiectul contractului, fără a putea schimba
destinaţia spaţiilor;
6.2. Să gestioneze spaţiile puse la dispoziţie ca un adevărat proprietar,
căutând să asigure atât amenajarea, întreţinerea şi îmbunătăţirea aspectului
bunurilor ce fac obiectul administrării şi exploatarea eficace în regim de
continuitate şi de permanenţă a acestora;
6.3. Să prezinte proprietarului informări anuale cu privire la gestionarea
patrimoniului dat în administrare;
6.4. Să folosească spaţiile conform destinaţiei;
6.5. Să exploateze bunurile, evitând distrugerea, degradarea şi deteriorarea
acestuia; să asigurare permanent starea de curăţenie şi pe căile de acces, a
împrejmuirilor corespunzătoare .
6.6. Să aducă la cunoştinţa proprietarului orice fapte şi acte care pun în
pericol integritatea bunurile şi, de asemenea orice acte sau fapte de natură să
împiedice folosinţa normală a acesteia;
6.7. Administratorul are obligaţia de a restitui bunul dat în administrare, după
expirarea contractului, în deplină proprietate, liber de orice sarcină, inclusiv
investiţiile realizate, cel puţin în condiţiile în care a fost preluat, în caz contrar
urmând să suporte contravaloarea daunelor produse;
6.8. Orice îmbunătăţiri, transformări sau instalaţii s-ar face de administrator,
rămân bunuri câştigate bunurilor din momentul executării lor, constituind bunuri de
preluare, fără ca prin aceasta să le poată opune drept compensaţie pentru
stricăciunile făcute sau pentru alte sume datorate de el proprietarului ca daune
interese pentru violarea dispoziţiunilor din acest contract. Ele nu se vor putea face
decât cu acordul scris al proprietarului;
7. ÎNCETAREA ŞI MODIFICAREA CONTRACTULUI
7.1. Prevederile prezentului contract se vor adapta corespunzător
reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia şi care îi sunt aplicabile.
7.2. Orice modificare va face obiectul unui act adiţional acceptat de părţi.
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7.3. Prezentul contract încetează prin:
- denunţare unilaterală de către proprietar în cazul neîndeplinirii obligaţiilor
asumate de către administrator,prin prezentul contract
- acordul de voinţa al părţilor semnatare;
- apariţia unei situaţii neimputabile părţilor care fac imposibilă îndeplinirea
contractului;
8. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
8.1. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, se va
soluţiona de către instanţele judecătoreşti competente de pe raza unităţii
administrativ teritoriale parte în contract.
9. FORŢA MAJORĂ
9.1. Intervenirea unui eveniment de forţă majoră trebuie comunicată de
partea care îl invocă celeilalte părţi în termen de cel mult 10 zile de la data apariţiei.
Forţa majoră trebuie demonstrată în termen de cel mult 15 zile de la data apariţiei;
ea înlătură răspunderea părţii ce a invocat-o dacă aceasta se supune condiţiilor
prevăzute mai sus de a o anunţa şi demonstra în termenul prevăzut.
10.RESPONSABILITATE
10.1. Administratorul răspunde pentru orice prejudiciu produs proprietarului
prin:
- încălcarea actelor normative şi/sau a reglementărilor speciale în vigoare; dol;
culpă în executarea contractului; neexecutarea sau executarea defectuoasă a
obligaţiilor asumate prin prezentul contract.
10.2. Administratorul va despăgubi potrivit legii pentru pagubele pricinuite
ca urmare a întreţinerii necorespunzătoare a bunurilor administrate.
10.3. Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor cuprinse în
prezentul contract de administrare atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă.
Dacă penalităţile nu acoperă paguba, se vor plăti în completare daune interese.
11.DISPOZIŢII FINALE
11.1. Părţile declară că au cunoştinţă de faptul că imobilele date în
administrare sunt de interes local şi aparţin domeniului public al Municipiului
Roman şi sunt supuse regimului juridic reglementat de Legea nr. 213/1998 privind
bunurile proprietate publică.
11.2. Contractul este supus şi va fi interpretat potrivit legilor din Romania.
11.3. În litigiile privitoare la dreptul de administrare, în instanţă, titularul
acestui drept va sta în nume propriu.
11.4. Clauzele contractuale pot fi renegociate anual.
11.5. Prezentul contract s-a încheiat astăzi _____________ în 2 exemplare,
egale ca putere între ele, conţinând 11 capitole pe 3 pagini.
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