CONTRACT DE CONCESIUNE
Nr. ... din .....

CAP.I. PÃRTILE CONTRACTANTE
Art. 1. Regia Autonomã “ Administratia Zonei Libere Galati “ înfiintatã în conditiile legii
prin Hotãrârea Guvernului nr.190/1994 modificatã de Hotãrârea Guvernului 669/2003, având sediul
social în Galati, str. Bazinul Nou nr. 20 si adresa de corespondenta la sediul din Galati, strada Al. I.
Cuza nr. 45 bis, bloc Cristal, scara 1, etaj 1, ap. 1-2, cod 800216, avand e-mail: office@zlgalati.ro,
înscrisã la Registrul Comertului sub nr. J17/10001/1994, având codul unic de înregistrare 5796752
si atribut fiscal RO, fiind legal reprezentatã de domnul Costel Catalin Vasiliu în calitate de Director
General, numitã în continuare Concedent si
Societatea........, cu sediul social în................., înscrisã la Registrul Comertului sub nr.....
si..... , având codul unic de înregistrare nr ..... si atribut fiscal RO, e-mail: ....., legal reprezentata de
catre ......, in calitate de administrator, numitã în continuare Concesionar, ca urmare a licitatiei
organizatã de concedent în data de ....... conform H.G. nr. 1998/2004, în temeiul legii au convenit
încheierea prezentului contract.
CAP.II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 2. Obiectul prezentului contract îl constituie concesionarea terenului, bun proprietate
publicã, aflat în administrarea concedentului în suprafata totalã de ..... mp teren situat în Platforma I
a Zonei Libere Galati, parcela …, înscris în cartea funciara nr……. a Municipiului Galati, cu nr.
Cadastral……. (denumit in continuare « Terenul ») pentru desfãsurarea activitãtilor specifice de
zonã liberã şi care constau în, dar nu sunt limitate, la: vânzarea - cumpărarea de bunuri şi de
servicii, activităţi de producţie, de închiriere, de depozitare, de manipulare (denumite in continuare
"Activităţi") pentru care Concesionarul va obţine licenţele de lucru si avizele necesare.
Art. 3. Descrierea Terenului, este cuprinsă în caietul de sarcini, planul topografic şi extrasul
de carte funciară, documente care sunt ataşate şi care fac parte integrantă din prezentul Contract.
Dupa intrarea în vigoare a prezentului Contract, Concedentul, împreună cu un reprezentant legal al
Concesionarului, sunt de acord să efectueze la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Galati,
înregistrarea şi intabularea dreptului de concesiune dobândit de Concesionar prin prezentul Contract
în legătură cu Terenul, înţelegându-se şi convenindu-se ca, Concesionarul să suporte toate costurile
legate de aceasta. Pentru orice alte formalităţi care sunt necesare la Cartea Funciară, ca şi la alte
organe sau institutii ale Administraţiei de Stat – pentru obţinerea de autorizaţii, avizări, etc., se
convine ca Concesionarul să îndeplinească toate formalităţile şi să suporte toate costurile legate de
acestea.
Art. 4. Predarea-primirea obiectului concesiunii, fãrã utilitãti, se face pe baza procesului
verbal de predare-primire întocmit la data semnarii prezentului contract, acesta constituind Anexa
si parte integrantã din contract. Cu începere de la data Procesului Verbal de predare-primire teren,
Concesionarul va intra în posesia terenului şi va avea dreptul de folosinţă exclusivă asupra acestuia
pe toata durata prezentului Contract, conform clauzelor din acesta.
CAP.III. DURATA CONCESIUNII
Art. 5. Concedentul cedeazã si concesionarul preia în concesiune terenul conform art.4 pentru
o perioadã de 49 ani, începând cu data semnãrii procesului verbal de predare-primire a
amplasamentului.
Art. 6. Durata de concesionare poate fi modificatã prin acordul scris al pãrtilor.
Art. 6.1. Prelungirea duratei prezentului contract poate fi realizatã pe o perioadã egalã cu cel
mult jumãtate din durata initialã a acestuia. Prelungirea duratei contractului are loc numai cu
acordul scris al părţilor. Notificarea de prelungire a duratei contractului intocmita de Concesionar
si remisă Concedentului trebuie emisa cu 60 (saizeci) de zile calendaristice înainte de data expirării
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Duratei Contractului, fără îndeplinirea altor formalităţi. În cazul în care Concesionarul nu notifică
Concedentului prelungirea Contractului, acesta va expira la îndeplinirea duratei iniţiale pentru care
a fost încheiat.
CAP. IV. DREPTURILE PARTILOR
Art. 7. Drepturile concesionarului
7.1. Concesionarul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul si pe rãspunderea sa, cu
respectarea legislatiei în vigoare, bunurile, activitãtile si serviciile publice ce fac obiectul
prezentului contract.
7.2. Concesionarul este liber sã încheie orice contract cu terte persoane cu privire la bunul
concesionat, cu exceptia dreptului de a subconcesiona, dar pe toatã durata existentei oricãrui astfel
de contract el este direct rãspunzãtor fatã de concedent pentru tot ce îi incumbã din prezentul
contract si are obligatia de a prezenta la cerere concedentului copiile tuturor contractelor încheiate si
ale actelor aditionale la acestea.
7.3. Concesionarul are dreptul de a folosi si de a culege fructele bunurilor care fac obiectul
concesiunii, potrivit naturii bunului si obiectivelor stabilite de pãrti prin prezentul contract.
7.4. Concesionarul are dreptul sã vândã activul si pasivul sau sã fie absorbit de o tertã persoanã, sã
îsi cedeze drepturile si obligatiile sale sau sã fie supus oricãrei alte modificãri legale referitoare la
enumerarea de mai sus, numai dupã avizarea expresa si prealabilã, în scris, a concedentului.
Succesorul concesionarului are obligatia sã respecte toate clauzele prezentului contract si ale
anexelor care fac parte integrantã din contract, orice modificare urmând a fi efectuatã în
conformitate cu prevederile acestui contract.
7.5. Concesionarului îi vor reveni bunurile proprii, respectiv acele bunuri care i-au apartinut si au
fost folosite de catre acesta pe durata concesiunii, cu exceptia bunurilor de retur si a bunurilor de
preluare.
Art. 8 Drepturile concedentului
8.1. Concedentul are dreptul sã inspecteze bunurile concesionate, sã verifice stadiul de realizare a
investitiilor, verificând respectarea obligatiilor asumate de concesionar.
8.2. Verificarea se va efectua cu anuntarea prealabilã a concesionarului.
8.3. La expirarea concesiunii, concedentului îi revin urmatoarele bunuri:
a)bunurile de retur – acele bunuri care au facut obiectul concesiunii, precum si cele rezultate
în urma investitiilor impuse prin caietul de sarcini, libere de sarcini (constructii, retele de utilitati de
la punctul de racordare si în interiorul constructiei, împrejmuiri, iluminat exterior, drumuri de acces,
platforme precum si investitiile in infrastructura zonei libere);
b)bunurile de preluare – acele bunuri care au apartinut concesionarului si au fost utilizate de
catre acesta pe durata concesiunii, oferite de concesionar, altele decat cele de la pct. a) si care pot
redeveni concedentului, in masura in care acesta din urma isi manifesta intentia de a prelua bunurile
respective in schimbul platii unei compensatii egale cu valoarea contabila actualizata.
Bunurile proprii sunt acelea care au aparţinut concesionarului şi au fost folosite de către
acesta pe durata concesiunii, cu excepţia bunurilor de preluare.
8.4. Concedentul are dreptul sã modifice în mod unilateral partea reglementarã a prezentului
contract, din motive exceptionale legate de interesul national sau local, dupã caz, în conditiile legii.
În cazul în care modificarea unilaterală a contractului îi aduce un prejudiciu, concesionarul
are dreptul să primească o justă şi prealabilă despăgubire. În caz de dezacord între concedent şi
concesionar cu privire la suma despăgubirii, aceasta va fi stabilită de către instanţa judecătorească
competentă. Acest dezacord nu poate în niciun caz să permită concesionarului să nu îşi execute
obligaţiile contractuale.
CAP.V. OBLIGATIILE PÃRTILOR
Art. 9. Prin prezentul Contract concedentul confirmă la data semnării prezentului Contract
terenul se află în deplina sa administrare şi exploatare şi deţine în mod nemijlocit posesia şi
folosinţa întregului Teren, inclusiv dreptul de a-l concesiona în condiţiile şi termenii prevăzuţi de
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lege. Terenul este apt de a fi folosit în vederea realizării de către Concesionar a Activităţilor, în
conformitate cu prevederile prezentului Contract.
Concedentul se obligã:
9.1. Sã punã la dispozitia concesionarului, conform art.2 si art.4, liber de orice sarcini si sã nu îl
tulbure pe concesionar în exercitiul drepturilor rezultate din prezentul contract.
9.2. Sã asigure întretinerea si buna stare de functionare a retelelor de utilitãti - energie electricã,
apã, canalizare, telecomunicatii, de folosintã comunã, care se gãsesc în patrimoniul sau
administrarea concedentului.
9.3. Sã asigure întretinerea, buna stare de utilizare si dezvoltarea cãilor rutiere de acces, a
dispozitivului feroviar, de folosintã comunã, a împrejmuirii incintei si a portilor de acces în incintã.
Concedentul nu este rãspunzãtor pentru asigurarea pazei bunurilor pe care concesionarul le are în
zona libera. Drumurile de acces de folosintã comunã se aflã în administrarea concedentului.
9.4. Sã nu modifice în mod unilateral prezentul contract, în afarã de cazurile prevãzute expres de
lege, inclusiv cel prevãzut la art.8.4.
9.5. Sã sprijine prin toate mijloacele ce-i stau la dispozitie demersurile concesionarului pe lângã
organele abilitate în legatura cu realizarea conditiilor tehnico-economice, pentru obiectivele
mentionate in Caietul de Sarcini si Oferta Tehnica, sa puna la dispozitie de urgenta si cu precadere
documentatia pe care o detine si care este necesara obtinerii avizelor si autorizatiilor necesare
concesionarului pentru desfasurarea activitatii sale.
9.6. Concedentul este obligat sa notifice în scris imediat concesionarului aparitia oricaror
împrejurari de natura sa aduca atingere drepturilor concesionarului, despre care are cunostinta si sa
ofere tot sprijinul legal in rezolvarea situatiilor ivite.
Art. 10. Prin prezentul contract concesionarul se obligã:
10.1. Sã preia si sã foloseascã terenul concesionat cu diligenta si eficienta maximã, pentru a-i
conserva si dezvolta valoarea pe toatã durata concesiunii, desfãsurând numai activitãtile prevãzute
în prezentul contract si pentru care a obtinut licenţe, în urmãtoarele conditii:
a)sã nu încalce normele de protectie a mediului înconjurãtor;
b)sã nu dãuneze ordinii publice si sãnãtãtii;
c)sã nu contravinã legislatiei privind apãrarea nationalã;
d)sã respecte normele P.S.I. si normele de protectia muncii specifice activitãtii pentru care a
primit licenta de lucru în zona liberã, precum si cele prevãzute în Caietul de sarcini.
10.2. Sã plãteascã redeventele în suma si la termenele prevãzute în prezentul contract, alte taxe si
tarife (licente de lucru, permise de acces si tarife prestatii portuare) pe care le va stabili in mod legal
si percepe concedentul ca rezultat al derulãrii acestuia precum si contravaloarea serviciilor furnizate
de concedent, în baza contractelor separate ce urmeazã sã fie încheiate între pãrti.
10.3. Sã participe la actiunile generale organizate de concedent în desfãsurarea activitãtilor cu
caracter administrativ (întretinere, salubrizare, aplicarea normelor de protectie a muncii si a
mediului) altele decât cele care sunt în sarcina concedentului.
10.4. Sã nu întreprindã actiuni de publicitate si reclamã în incinta zonei libere, fãrã a avea licenta
necesarã, cu excepţia amplasării propriilor insemne, marcii şi a emblemei, in conditiile legii. Placile
de identificare vor putea conţine şi emblema concesionarului, iar amplasarea emblemei pe
constructiile concesionarului nu poate fi refuzată decât dacă contravine legii.
10.5. Sã punã la dispozitia organelor de control si concedentului în raport de natura activitatii sale,
toate evidentele si informatiile solicitate de acestia, referitoare la activitãtile desfãsurate în zona
liberã în conformitate cu legislatia în vigoare.
10.6. Sã respecte întocmai legislatia românã si regulamentul intern de desfãsurare a activitãtilor în
zona liberã, precum si modificãrile survenite ulterior încheierii prezentului contract.
10.7. Sã îl despãgubeascã pe concedent pentru orice pagube produse din culpa sa, conform
legislatiei în vigoare. Pagubele trebuie constatate de organele competente în raport de natura
pagubei, în prezenta ambelor pãrti semnatare ale prezentului contract.
10.8. Sã asigure din surse proprii toate mãsurile pe care le considerã necesare pentru protejarea si
siguranta activitãtilor sale în incinta Zonei Libere.
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10.9. Sã predea in proprietatea concedentului, la incetarea contractului, toate bunurile ce au fãcut
obiectul contractului si cele ce au rezultat în urma investitiilor fãcute de el, în conformitate cu
dispozitiile Ofertei tehnice si a Caietului de Sarcini, gratuit si libere de orice sarcini. La sfârsitul
concesiunii, concedentul poate prelua pe bazã de contract: materialele aprovizionate si alte obiecte
mobiliare rãmase la dispozitia concesionarului, instalatii ce nu sunt destinate pentru uzul exclusiv al
concesiunii, precum si alte bunuri ce se vor conveni între pãrti, la preturi actualizate.
10.10. Prin prezentul contract, concesionarul se obligă a nu intreprinde nici un demers ce ar putea
aduce atingere regimului juridic al bunurilor primite în concesiune (ipotecare, gajare etc.).
Ipotecarea construcţiilor sau gajarea bunurilor din Zona Liberă Galati, aflate în proprietatea
Concesionarului, se poate face numai cu acordul scris si legal motivat al Administraţiei
(concedentului).
Art. 11. Prin semnarea contractului, concesionarul confirmã cã a luat act de toate conditiile si
obligatiile specificate în Caietul de sarcini si Oferta tehnica.
Art. 12. In cazul în care între concesionar si terte persoane intervine orice formã de contract
de locatiune (conform Codului Civil art. 1777-1823), mai putin subconcesionarea, concesionarul
este rãspunzãtor de toate obligatiile, de orice naturã, neachitate de cãtre locatar.
CAP. VI.VALOAREA CONTRACTULUI
Art. 13. Valoarea prezentului contract este determinatã în functie de pretul anual al
concesiunii si durata contractului.
Valoarea anualã
= oferta de pret
X
suprafata teren,
........ EUR /an
=
..... EUR/m.p./an
X
..... m.p.;
Art. 14. Valoarea totalã a contractului
Valoarea Totalã
=
Valoarea anuala
........ EUR
=
...... EUR/an

X
X

durata contractului,
49 ani;

Art. 15. Pretul concesiunii se datoreazã începând cu data intrãrii în vigoare a contractului si
anume data semnării procesului verbal de predare-primire a Terenului.
CAP.VII.CONDITII SI TERMENE DE PLATÃ
Art. 16. Plata redeventei si a celorlalte taxe si tarife se va face pe bazã de ordin de platã sau în
numerar, în baza facturii emise de concedent, în conturile bancare specificate în facturã.
Art. 17. Concesionarul va plãti redeventa împreuna cu celelalte obligatii de plata, lunar, pe
baza facturii emise la sfarsitul lunii pentru luna incheiata, în termen de 15 zile de la emiterea
facturii. Plata redeventei se face în euro sau echivalentul în lei la cursul BNR din ziua facturãrii.
Comisionele si spezele bancare vor fi suportate de catre concesionar.
17.1. Factura necontestata în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data comunicãrii se
considerã acceptatã la platã. În cazul în care concesionarul cu rea-credinta nu primeste sau refuzã sã
primeascã factura, acesta nu este exonerat de la plata facturii.
CAP. VIII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
Art. 18. In cazul în care concesionarul intârzie plata redeventei, a celorlalate taxe si tarife din
vina sa, concedentul va aplica o penalizare de 0,05% din valoarea debitului neachitat, mentionat în
facturã, pentru fiecare zi de întarziere, calculata pana la data achitarii integrale si efectiva.
Art. 19. In cazul în care întârzierea va fi mai mare de 30 zile, concedentul are dreptul, sã
incaseze contravaloarea redeventelor, a celorlalte taxe si tarife si a penalitatilor astfel calculate, din
garantia de buna executie contractualã.
Art. 20. In cazul în care concesionarul nu respectã perioada de proiectare si de punere în
functiune a constructiei/investitiei specificata în Oferta Tehnica, Graficul investitiei si în Viza de
punere in functiune, fara a prezenta justificari acceptabile de catre Administratie pentru prelungirea
acestor termene, concedentul va aplica si percepe de la concesionar daune interese în cuantum de
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0,01 % pe fiecare.zi de întarziere din fractiunea de investitie/constructie pentru care nu au fost
respectate termenele.
Art. 21. Valoarea totalã a penalizarilor nu poate depãsi valoarea garantiei de bună executie
stabilită prin contract.
Art. 22. Penalitatile sunt irevocabile si vor fi platite de concesionar, sau deduse din valoarea
garantiei de bunã executie contractualã.
CAP. IX. GARANTII
Art. 23. Concesionarul se obligã sã depunã garantia de bunã executie contractualã, în contul
si la banca concedentului ori sub forma unei scrisori de garantie bancara, cel mai tarziu la data
semnarii prezentului contract.
Art. 24. (1) Aceastã garantie va fi egalã cu c/valoarea a trei redevente lunare, adicã ….. EUR,
fiind valabilã pe toata durata de derulare a contractului, mentionându-se dreptul concedentului de a
executa aceastã garantie în cazul neexecutãrii obligatiilor de platã ale concesionarului.
(2) In cazul în care garantia de bunã executie a fost diminuatã prin executarea sa de cãtre
concedent, în conformitate cu art.19, concesionarul se obligã sã reîntregeascã aceastã garantie în
maxim 30 zile calendaristice, calculate de la data comunicarii notificãrii executãrii acesteia. In caz
contrar contractul îsi înceteazã de drept valabilitatea.
(3) În cazul constituirii garanţiei de bună execuţie contractuală sub forma unei scrisori de
garanţie bancară, executarea ei presupune depunerea sumei integrale pentru care a fost eliberată
scrisoarea de garanţie într-un cont individualizat de garanţii, iar reîntregirea garanţiei în această
situaţie se face conform alin. 2 din prezentul articol.
(4) Înainte cu 20 (douăzeci) zile lucrătoare de expirarea scrisorii de garanţie, Concedentul va
notifica aceasta Concesionarului. Dacă cu 10 zile lucrătoare înainte de expirarea scrisorii de
garanţie, Concesionarul nu face dovada prelungirii valabilităţii duratei acesteia sau nu prezintă o
nouă scrisoare de garanţie, Concedentul, în baza prezentului Contract, poate proceda la executarea
integrală a acesteia.
(5) In cazul in care concedentul va fi pus in situatia de a executa scrisoarea de garantie
bancara, suma rezultata va fi depusa integral intr-un cont separat, individualizat, de garantii,
contractul urmand a se derula potrivit prevederilor contractuale referitoare la garantia de buna
executie contractuala depusa in numerar, iar concedentul are dreptul de a refuza, pe parcursul
desfasurarii contractului o alta scrisoare de garantie bancara.
Art. 25. Prezentul contract intrã în vigoare conform art. 4, dar numai dupã confirmarea
depunerii garantiei de buna executie contractuala.
Art. 26. La expirarea perioadei de concesionare sau în cazul rezilierii contractului din culpa
concedentului, acesta se obligã sã returneze garantia depusã de concesionar în termen de 30
(treizeci) zile bancare de la incetarea contractului, dupã deducerea tuturor obligatiilor cãtre
concedent. Cheltuielile aferente operatiunilor bancare efectuate cu ocazia plãtilor facute asupra
contului de garantii se suporta exclusiv de catre concesionar.
CAP. X. FORTA MAJORA
Art. 27. Dacã o situatie de forta majorã impiedica sau intârzie, total sau partial, executarea
obligatiilor contractuale de catre oricare din partile contractante, partea care o invoca va fi
exonerata de indeplinirea obligatiilor sale, dar numai in masura si numai pentru perioada in care
indeplinirea acestora este impiedicata sau intarziata de situatia de forta majora.
Fiecare parte va depune toate eforturile rezonabile pentru a reduce cat mai mult posibil
efectele rezultate din situatia de forta majora.
Exonerarea de rãspundere opereaza pentru partea contractanta care invoca forta majora daca:
-notificã celeilalte pãrti existenta si data aparitiei evenimentelor sau împrejurãrilor de forta
majorã în termen de 5 zile de la aparitie prin fax, telex sau scrisoare recomandata;
-notificã celeilalte pãrti disparitia si data încetarii evenimentelor sau imprejurarilor de forta
majora in termen de 5 zile de la incetare prin fax, telex sau scrisoare recomandata;
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-transmite celeilalte pãrti, prin scrisoare recomandatã, în termen de 15 zile de la încetarea
evenimentelor sau situatiei de forta majorã, certificatul de forta majorã eliberat pe baza de
documentatie de cãtre Camera de Comert si Industrie Galati, certificat ce va atesta:
-cã evenimentele si împrejurarile invocate constituie forta majorã, fiind imprevizibile si de
neinlãturat;
-perioada de desfasurare a evenimentelor sau a împrejurarilor de forta majorã, mentionind
data inceperii si incetarii lor;
-competenta institutiilor, organismelor, societatilor comerciale, regiilor autonome etc. care
elibereaza documente prin care se confirma evenimentele si împrejurarile invocate, precum si
perioada desfãsurãrii lor.
Pãrtile contractante convin ca în cazul în care perioada de desfãsurare a situatiei de fortã
majorã depãseste 30 de zile sã renegocieze contractul. In cazul în care nu se ajunge la un acord sau
dacã perioada depaseste 6 luni, contractul se reziliazã de drept.
CAP.XI. LITIGII
Art. 28. Pãrtile au încheiat prezentul contract cu bunã credintã si într-un spirit de echitate,
fiind înteles cã îndeplinirea obligatiilor fiecãrei pãrti depinde de îndeplinirea obligatiilor celeilalte
pãrti.
Art. 29. Pãrtile contractante vor solutiona toate neintelegerile si problemele ce apar odata cu
încheierea si derularea contractului, pe cale amiabilã.
In cazul in care partile nu ajung la o intelegere amiabila, acestea sunt de acord ca toate
litigiile, dezacordurile, problemele sau pretentiile generate de încheierea, executia sau interpretarea
prezentului contract inclusiv validitatea, invaliditatea, rezilierea sau expirarea duratei contractului
sã fie solutionate de cãtre instanţele de judecată de drept comun, potrivit legislatiei romane.
CAP. XII. INCETAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI
Art. 30. Contractul înceteazã de plin drept la expirarea perioadei de concesionare, dacã pãrtile
nu convin în scris asupra prelungirii în conditiile legii.
Art. 31. Ca orice contract sinalagmatic, concesiunea va putea înceta prin acordul scris al
părtilor.
Art. 32.(1) Concedentul are dreptul de a rezilia unilateral prezentul contract înainte de
expirarea perioadei de concesionare, in conditiile art. 1550 si urmatorii din Noul cod civil, fãra
punere în întârziere, interventia instantei de judecatã ori arbitrale sau altã formalitate, în baza unei
notificari, în cel putin una din urmãtoarele situatii:
a) Când redeventa datoratã si penalitatile calculate pentru intârziere sunt la nivelul garantiei
depuse sau când dovada de reîntregirii garantiei nu este fãcutã conform art. 24, alin 2, la termenul
stipulat;
b) Când dovada depunerii garantiei conform art. 23 nu este fãcutã la termenul stipulat;
c) Când concesionarul nu respecta din propria culpa obligatiile asumate prin Oferta tehnica,
Caietul de sarcini, Oferta de pret si executarea gaficului de esalonare a investitiei care au stat la
baza adjudecarii si validarii licitatiei ;
d) Când concedentul este prejudiciat grav prin încalcarea Regulamentului de utilizare a Zonei
Libere Galati, fapt stabilit prin acte doveditoare iar concesionarul, în mod culpabil, nu demarează
procedurile de reparare a prejudiciului în termen de 10 zile de la notificarea actelor doveditoare
confirmate.
e) Când concesionarul isi inceteazã activitatea ca urmare unei hotãrâri judecãtoresti, a
lichidãrii societãtii, anulãrii certificatului de înregistrare la ORC.
f) Când din culpa concesionarului contractul nu intrã în vigoare datoritã nepredãrii-nepreluãrii
amplasamentului terenului.
(2) In conditiile aliniatului 1, concedentul are dreptul la evacuarea concesionarului în contul si
pe cheltuiala acestuia, fãrã returnarea garantiei, notificarea acestuia în scris fãcându-se cu treizeci
(30) de zile înainte.
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Art. 33. Concesionarul are dreptul de a rezilia unilateral prezentul contract înainte de
expirarea duratei concesiunii, si de a cere despãgubiri, atunci când concedentul nu respecta
conditiile si termenii contractului, inclusiv anexele ce fac parte integranta din contract.
Art. 34. Concesionarul va putea solicita rezilierea unilateralã a contractului în cazul
imposibilitãtii de a-si desfãsura activitatea în zona liberã din cauze obiective. Investitiile in
infrastructura realizate pe teritoriul concesionat vor trece, fãrã platã, în patrimoniul concedentului,
in conditiile art 10.9, situatie în care pãrtile nu-si datoreazã alte despãgubiri. Concesionarul are
obligatia sa elibereze terenul de toate bunurile proprii.
Art. 35. În cazul rezilierii contractului în baza a cel putin uneia din prevederile art. 32 si art.
34 garanţia de bună executie contractuală nu se restituie. În cazul rezilierii contractului în baza art.
30, 31 si art. 33, garantia se va restitui concesionarului.
Art. 36. (1) La încetarea concesiunii din orice cauză, Concesionarul este obligat să predea
Concedentului toată documentaţia tehnică referitoare la obiectul concesiunii, precum şi orice alte
acte sau documente în legătură cu exploatarea obiectului concesiunii.
(2) La încetarea concesiunii din orice cauză Concesionarul are obligaţia de a preda toate
bunurile care au făcut obiectul concesiunii şi cele care au rezultat în urma investiţiilor făcute de el,
gratuit şi libere de orice sarcini. Concesionarul va prezenta, din partea administraţiei financiare,
dovada eliberării de orice sarcină a obiectivelor concesionate, după care, între Concedent şi
Concesionar se va întocmi un proces verbal de predare a obiectului concesionat şi a bunurilor
dobândite pe perioada concesiunii şi destinate concesiunii.
(3) În cazul în care Concesionarul nu se va prezenta de 2 (doua) ori succesive, la interval de
minim 5 zile între solicitari, la data şi ora stabilită de Concedent în vederea semnării procesului
verbal, Concedentul va numi o comisie care se va deplasa pe parcela de teren ce face obiectul
concesiunii în vederea întocmirii unui proces verbal de constatare. Formalităţile de publicitate se
vor efectua în baza procesului verbal de constatare fără a mai fi nevoie de interventia instantelor de
judecata sau alta formalitate.
(4) La încetarea concesiunii, Concedentul are facultatea de a prelua pe bază de contract de
vânzare cumpărare: materialele aprovizionate şi alte obiecte mobiliare rămase la dispoziţia
Concesionarului, instalaţiile ce nu sunt destinate pentru uzul exclusiv al concesiunii, precum şi alte
bunuri ce se vor conveni între părţi, la preţurile stabilite de comun acord.
Art. 37. Categorii de bunuri care, la incetarea contractului, vor reveni Concedentului şi,
respectiv, Concesionarului
37.1. Concedentului îi vor reveni:
a) Bunurile de retur - care au făcut obiectul concesiunii, precum şi cele rezultate în urma
investiţiilor executate de Concesionar pe perioada contractului. Pentru această categorie de
bunuri, care vor reveni gratuit Concedentului, formalităţile de publicitate se vor efectua pe baza
extrasului din contractul de concesiune.
b) Bunurile de preluare - dobândite de Concesionar pe durata concesiunii, în cazul în care
Concedentul îşi manifestă, cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea termenului concesiunii, intenţia
de a le achiziţiona, plătind o indemnizaţie de preluare. Această indemnizaţie va fi egala cu valoarea
contabilă actualizată a bunurilor respective.
37.2. Concesionarului îi vor reveni în proprietate bunurile dobândite în timpul
concesiunii, cu excepţia celor prevăzute în articolul 37.1., punctele a şi b.
Art. 38. Condiţiile în care se poate răscumpăra concesiunea:
Investiţiile efectuate în zona liberă nu pot fi expropriate, rechiziţionate sau supuse altor
măsuri cu efecte similare, decât în caz de interes public, cu respectarea prevederilor legale şi cu
plata unei despăgubiri corespunzătoare valorii investiţiei, care va fi promptă, adecvată şi efectivă. În
cazul încetării concesiunii prin răscumpărare, se va stabili preţul răscumpărării, conform legislaţiei
în vigoare. În acest caz de încetare a concesiunii, nu se percep daune.
CAP. XIII. ALTE TERMENE SI CONDITII
Art.39. Acest contract poate fi modificat numai cu acordul scris al pãrtilor sau în conditiile
specificate în acesta.
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Art.40. Nici una din pãrti nu poate sã-si transfere drepturile si obligatiile din prezentul
contract unei terte parti fara aprobarea celeilalte parti exprimata in scris.
Art.41. Pãrtile convin ca termenii si clauzele acestui contract sunt confidentiale, fiecare
dintre pãrti obligandu-se sa nu divulge tertilor nici o informatie aferenta acestuia, fara acordul
celeilalte.
Art.42. Pãrtile se obligã sã respecte orice prevedere legalã referitoare la acquisul comunitar,
care va fi adoptatã în Romania ulterior intrãrii în vigoare a prezentului contract
Art.43. Dacã una dintre pãrti reziliazã unilateral contractul (farã o cauza justã), aceasta va fi
tinuta sa compenseze daunele ce rezultã.
CAP. XIV. DISPOZITII FINALE
Art. 44. Titlurile şi subtitlurile acestui Contract sunt doar pentru uzul Părţilor şi nu vor putea
fi folosite pentru interpretarea clauzelor acestui Contract.
Art. 45. Toate notificările şi alte comunicări prevăzute în prezentul Contract trimise unei
Părţi vor fi efectuate în scris în limba română şi se consideră predate în mod corespunzător dacă
sunt predate: (i) personal sau prin curier (la data predării pe baza unei confirmări scrise de primire);
(ii) prin telefax (la data confirmării de primire); (iii) prin scrisoare recomandată (la data primei
avizări a destinatarului de către poştă), (iv) e-mail.
Părţile se obliga a-si comunica reciproc orice modificare intervenită cu privire la adresele de
corespondenta sus menţionate, în termen de 3 (trei) zile de la data producerii acestora.
Art.46. Documentele de licitatie, Volumele I, II si III, fac parte integrantã din prezentul
contract. In situatia unui conflict de reglementari intre clauzele contractului si cele ale anexelor sau
documentelor sale, prevederile din prezentul contract vor prevala.
Art.47. Acest contract contine 8(opt) pagini si a fost redactat in limba romanã în 3 (trei)
exemplare originale cu aceeasi valoare juridica, cate un exemplar pentru fiecare parte contractanta.
Incheiat si semnat astãzi, ……… la sediul concedentului.

CONCEDENT,
R.A. Administratia Zonei Libere Galati
Director General,

CONCESIONAR,
Societatea .....................
Administrator
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