
CONTRACT PRESTATII PORTUARE
Nr. …./ …………

I. PÃRTILE CONTRACTANTE :
Între :
Regia Autonomã Administratia Zonei Libere având sediul în Galati, str. Portului + Basarabiei,
înregistratã la Registrul Comertului sub numãrul J17/10001/94, CUI nr R5796752, atribut fiscal RO,
legal reprezentatã de Ivan Angela  în calitate de Director General numitã în continuare PRESTATOR
si,
SC......... SRL având sediul în......, .......... jud Galati, înregistratã la Registrul Comertului sub nr
..................., avand CUI ..........., atribut fiscal RO, reprezentatã legal de ...........– Administrator.,
numitã în continuare BENEFICIAR.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1. Obiectul contractului constã în asigurarea de cãtre 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 perioadã nedeterminatã, cu începere de la data ……..
Art. 3. Contractul poate fi modificat numai în baza acordului, în formã scrisã al pãrtilor, 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 baza unor norme de fundamentare intocmite
conform OG 22/1999 si in urma consultarii prealabile a operatorilor economici. Orice modificare a
tarifelor se face numai in ultimul trimestru al anului in curs pentru anul urmator.
Neacceptarea noilor tarife de catre operatorul economic in 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 pãrãsirii de cãtre nave a zonei
de jurisdictie a AZL Galati .
Art. 7 Termenul de platã este de 15 zile de la emiterea facturii..
Art. 8 In caz de nerespectarea termenului de platã, benefeciarul este considerat de drept în întârziere.
Neachitarea facturilor în termenul stabilit la art.7. dã dreptul prestatorului de a încasa pe lângã plata
acesteia si a unei penalitãti de 0.05% la suma datoratã, pentru fiecare zi de întârziere, fãrã nici o altã
notificare.

VI. OBLIGATIILE PÃRTILOR
Art .9. Prestatorul se obligã:
9.1. Sã asigure efectuarea serviciilor si prestatiilor solicitate în timp util sau sã rãspundã imediat
solicitantului în situatiile de imposibilitate a efectuãrii acestora, eventual indicând o altã solutie de
rezolvare.
9.2. Sã 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 blocãri ale
navelor. Comunicarea se va face zilnic, în sedintele comisiei de coordonare a activitãtii portuare
(CCAP)
Art. 10 Benefeciarul se obligã:



10.1 Sã prezinte în sedintele de coordonare a activitàtii 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 urmeazã a fi încãrcatã / descãrcatã.
10.2 La terminarea operatiunilor sã ofere, la solicitarea AZL Galati , datele din consonamente si
istorice ce stau la baza calculãrii facturilor privind plata taxelor portuare.
10.3 Sã asigure onorarea la platã a taxelor portuare si a contravalorii seviciilor si prestatiilor efectuate
navelor, în conditiile art.7 din prezentul contract.
10.4 Sã solicite AZL Galati relatiile si datele privind conditiile si cerintele pe care trebuie sã le
îndeplineascã navele care opereazã în danele 51 – 53 din administrarea regiei.
10.5 Sã comunice comandantilor de navã dispozitiile si ordinele cu caracter temporar si permanent  din
porturile Dunãrii Maritime.
10.6 Sã comunice în timp de 5 zile cãtre AZL Galati eventualele erori de calcul ale deconturilor sau
aplicarea eronatã a taxelor si tarifelor, precum si orice schimbãri de date ce au survenit referitor la
activitatea navelor ce le reprezintã, a caracteristicilor acestora sau a mãrfurilor.
10.7 Sã respecte regulile prevãzute prin instructiunile de aplicare a tarifelor emise de AZL Galati.

VII. LITIGII
Art.11. Pãrtile sunt de acord ca toate litigiile decurgând din executarea necorespunzãtoare a
contractului sã fie solutionate de catre instantele judecatoresti competente de la sediul Regiei
Autonome Administratia Zonei Libere Galati.

VIII. CLAUZE FINALE
Art. 12 La semnarea contractului, prestatorul pune la dispozitia benefeciarului urmãtoarele:
- 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 integrantã din acesta.
Art. 13 Prezentul contract s-a încheiat în 2 (douã) exemplare originale, câte unul la fiecare parte
contractantã.

Semnat astãzi ……………., in doua exemplare originale, la sediul RA A.Z.L. Galati.

R.A. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SC .......... SRL
Galati Galati

Director General, Administrator
................

Director Economic,

Sef Serviciu  Contractãri

Consilier Juridic,


