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            CONTRACT PRESTATII PORTUARE 

                         Nr……./…..… 

 

 

 

I. PARTILE CONTRACTANTE : 

Între : 

Regia Autonoma Administratia Zonei Libere avand sediul în Galati, str. Bazinul Nou nr.20, 

înregistrata la Registrul Comertului sub numarul J17/10001/94, Cod Unic de Inregistrare nr 5796752, 

atribut fiscal RO, legal reprezentata de ……………..  în calitate de Director General numita în 

continuare PRESTATOR,  si, 

 Societatea  ........   avand sediul în ..........,  înregistrata la Registrul Comertului sub nr. ......., 

avand Cod Unic de Inregistrare nr......., atribut fiscal RO, reprezentata legal de........in functia de 

Administrator, numita în continuare BENEFICIAR. 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art. 1. Obiectul contractului consta în asigurarea de catre prestator a utilizarii infrastructurii portuare 

de zona libera  (dana de operare, dana de asteptare,etc.) aflate in administrarea prestatorului. 

 

III. DURATA CONTRACTULUI 

Art. 2  Contractul se încheie pe o perioada  nedeterminata, cu începere de la data ……. 

Art. 3. Contractul poate fi modificat numai în baza acordului, în forma scrisa al partilor, în baza unui 

preaviz de minim 5 zile. 

 

IV.PRETUL 

Art. 4  Contravaloarea taxelor si tarifelor portuare se va stabili pe baza tarifelor practicate de prestator 

(Anexa 1 ) si a instructiunilor de aplicare a acestora (Anexa 2 ) parti integrante din contract. 

Art. 5 Prestatorul poate schimba unilateral tarifele in functie de politica de preturi a regiei. 

Neacceptarea acestora de catre beneficiar în termen de 10 zile de la comunicare conduce la rezilierea 

de plin drept a contractului. 

 

V. PLATA 

Art. 6 Plata privind tarifele portuare, serviciile si prestatiile efectuate, se face pe baza facturii 

intocmite de prestator agentului protector în termen de 5 zile de la data parasirii de catre nave a zonei 

de jurisdictie a AZL Galati . 

Art. 7 Termenul de plata este de 15 zile de la emiterea facturii.. 

Art. 8 In caz de nerespectarea termenului de plata, benefeciarul este considerat de drept în întarziere. 

Neachitarea facturilor în termenul stabilit la art.7. da dreptul prestatorului de a încasa pe langa plata 

acesteia si a unei penalitati de 0.05% la suma datorata, pentru fiecare zi de întarziere, fara nici o alta 

notificare. 

 

VI. OBLIGATIILE PARTILOR  

Art .9. Prestatorul se obliga: 

9.1. Sa asigure efectuarea serviciilor si prestatiilor solicitate în timp util sau sa raspunda imediat 

solicitantului în situatiile de imposibilitate a efectuarii acestora, eventual indicand o alta solutie de 

rezolvare. 

9.2. Sa comunice beneficiarului toate datele legate de activitatea proprie, de conditiile de operare a 

navelor, a nivelului apelor în danele de asteptare sau operative, precum si alte date cu caracter 

informativ sau obligatoriu pentru nave, în scopul prevenirii de situatii nedorite, avarii sau blocari ale 

navelor. Comunicarea se va face zilnic, în sedintele comisiei de coordonare a activitatii portuare 

(CCAP) 

Art. 10 Benefeciarul se obliga: 
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10.1 Sa prezinte în sedintele de coordonare a activitatii portuare, conform normelor portuare si a 

normelor internationale, date privind sosirea navei în port; pavilion; TRN, lungimea navei; operatiunea 

pentru care soseste nava; marfa si cantitatea ce urmeaza a fi încarcata / descarcata. 

10.2 La terminarea operatiunilor sa ofere, la solicitarea AZL Galati , datele din consonamente si 

istorice ce stau la baza calcularii facturilor privind plata taxelor portuare. 

10.3 Sa asigure onorarea la plata a taxelor portuare si a contravalorii seviciilor si prestatiilor efectuate 

navelor, în conditiile art.7 din prezentul contract. 

10.4 Sa solicite AZL Galati relatiile si datele privind conditiile si cerintele pe care trebuie sa le 

îndeplineasca navele care opereaza în danele 51 – 53 din administrarea regiei. 

10.5 Sa comunice comandantilor de nava dispozitiile si ordinele cu caracter temporar si permanent  din 

porturile Dunarii Maritime. 

10.6 Sa comunice în timp de 5 zile catre AZL Galati eventualele erori de calcul ale deconturilor sau 

aplicarea eronata a taxelor si tarifelor, precum si orice schimbari de date ce au survenit referitor la 

activitatea navelor ce le reprezinta, a caracteristicilor acestora sau a marfurilor. 

10.7 Sa respecte regulile prevazute prin instructiunile de aplicare a tarifelor emise de AZL Galati. 

 

VII. LITIGII 

Art.11. Partile sunt de acord ca toate litigiile decurgand din executarea necorespunzatoare a 

contractului sa fie definitiv solutionate de catre Arbitrajul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura 

Galati, în conformitate cu Regulamentul acestuia. Partile declara expres angajamentul lor de a se 

conforma hotararii date de completul de arbitraj, pe care o considera definitiva si care va fi investita  

cu formula executorie la cererea partii interesate, la instanta Judetului Galati. 

 

VIII.  CLAUZE FINALE 

Art. 12 La semnarea contractului, prestatorul pune la dispozitia benefeciarului urmatoarele: 

- 1(un) exemplar cu Anexa 1, reprezentand taxele si tarifele portuare ; 

- 1(un) exemplar cu Anexa 2, privind  instructiuni de aplicare a tarifelor. 

Acestea constituie anexe la prezentul contract si fac parte integranta din acesta. 

Art. 13 Prezentul contract s-a încheiat în 2 (doua) exemplare originale, cate unul la fiecare parte 

contractanta. 

 

Semnat astazi ……… in doua exemplare originale pentru partile semnatare, la sediul RA A.Z.L. 

Galati. 

 

 

 

R.A. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE   SC .............. 

Galati          

 

Director General,       Administrator, 
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