Contract de atribuire a Parteneriatului Public-Privat
privind proiectarea, finanţarea, construcția și operarea Sistemului automatizat
de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului” în raionului Ialoveni
nr. _______
”___” ________ 201__

or.Ialoveni

Acest Contract de atribuire a Parteneriatului Public-Privat privind proiectarea, finanţarea,
construcția și operarea Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul
traficului” în raionului Ialoveni, (aici şi în continuare ”Contractul”) , este încheiat în data
de ”______” ___________ 201__, în Republica Moldova, or.Ialoveni, între următoarele părţi:
Consiliului Raional Ialoveni, cu sediul în Republica Moldova, r-nul Ialoveni, or. Ialoveni,
_________, ___, MD-________, reprezentat prin Preşedintelele raionului, d-ul Lilian Popescu,
aici şi în continuare Partener Public,
și
”___________”____, cu sediul în _________________________________________________,
____, __________, ____________________, în persoana _______________, d-lui
______________________, aici şi în continuare Partener Privat,

Numite colectiv ”Părţile” şi individual ”Partea”,
Având în vedere:
Obiectivul proiectului de parteneriat public-privat ce ține de ameliorarea situaţiei în domeniul
siguranţei traficului rutier, în condiţiile aplicării tehnologiilor avansate şi a mijloacelor tehnice
moderne de supraveghere a circulaţiei rutiere, ca una din competențele legale ce ţin de
menţinerea ordinii publice;
Oportunitatea implementării tehnologiilor avansate şi mijloacelor tehnice moderne de
monitorizare în domeniul supravegherii traficului rutier;
Impactul pozitiv al monitorizării foto-video asupra nivelului de siguranţă rutieră pe sectoarele
de amplasare a sistemelor video;
Necesitatea asigurării executării deciziei Consiliului raional Ialoveni nr.____ din _________;
Desemnarea companiei _______________, drept câștigător al concursului public pentru
atribuirea contractului de parteneriat public-privat privind proiectarea, finanţarea, construcția
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și operarea Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului” în
raionului Ialoveni, conform comunicatului publicat în Monitorul Oficial nr.____din
____________;
Capacitatea managerială, experienţa, buna reputaţie, asigurarea cu personal calificat, dotarea
tehnică cu utilaj omologat și certificat în Republica Moldova, capacitatea financiară, și alte
capacităţi ale Partenerului Privat,
Părţile au convenit asupra următoarelor:
1. Definiţii.
În acest Contract, termenii următori vor avea înțelesul precizat în art.1.
Canal de legătură digitală: mijloc tehnic prin care are loc transmiterea datelor din sistemul
automatizat al Partenerului Privat la Postul central de procesare a datelor al Terţului-beneficiar;
Sistem automatizat: sistem format din echipamente şi mijloacelor tehnice de calcul (hardware)
care prin folosirea limbajelor de programare (software) efectuează înregistrarea video-foto,
măsoară viteza autovehiculelor, identifică plăcile metalice de înmatriculare a autovehiculelor şi
transmite datele respective prin intermediul canalelor de legătură digitală către Postul central
de procesare a datelor a Terțului-Beneficiar. Sitemul automatizat este compus din echipamente
tehnice staţionare, mobile şi utilaj portativ.
Echipamente tehnice staţionare: echipamente tehnice care fac parte din sistemul automatizat,
care sunt montate pe construcţii/piloni imobile şi sunt predestinate pentru monitorizarea şi
depistarea autovehiculelor ce se deplasează, cu abateri de la prevederile Regulamentului
circulaţiei rutiere.
Echipamente tehnice mobile: echipamente tehnice care fac parte din sistemul automatizat, care
sunt montate de regulă în autovehicule, predestinate atât pentru monitorizarea şi depistarea
autovehiculelor ce se deplasează, cu abateri de la prevederile Regulamentului circulaţiei rutiere,
cât şi a staţionării/parcării neregulamentare.
Utilaj portativ: echipament tehnic care fac parte din sistemul automatizat (de regulă planşete
portative) şi care este predestinat pentru fixarea staţionării/parcării cu abateri de la prevederile
Regulamentului circulaţiei rutiere.
Implementarea sistemului automatizat: măsuri de montare, racordare la electricitate, testare,
instalare a programelor software, şi punerea în funcţiune a sistemului automatizat;
Mentenanţă: lucrările de întreţinere şi reparaţie ale sistemului automatizat;
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Postul central de procesare a datelor: echipamente şi mijloace tehnice de calcul hardware care
fiind conectate prin canalele de legătură digitale cu sisteme automatizate externe, folosesc
limbaje de programare software pentru a prelucra datele de identificare a autovehiculelor şi
conducătorilor auto, şi întocmirea în regim automatizat a documentelor de constatare a
contravenţiilor, formarea şi gestionarea bazelor de date respective;
Terţul-beneficiar: subdiviziune a Ministerului Afacerilor Interne a Republicii Moldova, care are
competenţa necesară şi suficientă să constate/soluţioneze cauzele contravenţionale în
domeniul circulaţiei rutiere;
Condiții tehnice: este actul al cărui model este aprobat de Părți conform Anexei 1 la Contract, și
în care Părțile convin asupra cerințelor tehnice a sistemelor automatizate, inclusiv cantitatea și
amplasarea acestora. Condiţiile tehnice trebuie să corespundă caietului de sarcini a concursului
public pentru atribuirea parteneriatului public-privat.
Act privind serviciile prestate: act în temeiul căruia Partenerul Privat aduce la cunoștința
Partenerului Public volumul de servicii prestate în luna de referință și în temeiul căruia se
întocmește factura fiscală ;
2. Obiectul Contractului
2.1. În conformitate cu prezentul Contract, Partenerul Privat se obligă să presteze Partenerului
Public:
2.1.1. implementarea şi mentenanţa unor sisteme automatizate care să înregistreze foto/video
situaţia pe drumurile publice în raionul Ialoveni;
2.1.2. servicii de monitorizare a traficului rutier în perimetrul raionului Ialoveni;
2.1.3. servicii de procesare a datelor înregistrate pentru depistarea autovehiculelor ce se
deplasează cu abateri de la prevederile Regulamentului circulaţiei rutiere;
2.1.4. transmiterea prin canalele de legătură digitală a datelor la postul central de procesare a
datelor din cadrul Terțului-Beneficiar;
iar Partenerul Public se obligă să plătească retribuţia convenită.
2.2. Distribuirea volumului de investiții: Partenerul Privat - 100 %; Partenerul Public – 0%.
3.Drepturile şi obligaţiile Părţilor

3.1.Prestația. Obligaţiile Partenerului Privat:
Partenerul Privat se obligă:
3.1.1. să execute prestaţia în conformitate cu Condițiile tehnice aprobate de Părţi;
3.1.2. să presteze servicii de monitorizare a traficului prin înregistrare foto/video pe
porţiunile de drum coordonate de ambele Părţi cu transmiterea prin canalele de
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legătură digitală a înregistrărilor la postul central de procesare a datelor din cadrul
Terțului-Beneficiar;
3.1.3. să proiecteze, monteze şi să pună în funcţie, pe cont propriu, în locurile stabilite în
comun de Părți, a sistemelor automatizate;
3.1.4. să obţină certificările, omologările şi verificările metrologice a sistemelor
automatizate;
3.1.5. să racordeze (pe cont propriu) sistemele automatizate la rețeaua de energie
electrică;
3.1.6. să achite din cont propriu consumul de energie electrică folosit de sistemele
automatizate;
3.1.7. să achite din cont propriu utilizarea canalelor de legătură digitală;
3.1.8. să presteze serviciile prevăzute de prezentul contract, respectând cerinţele legale
privind protecţia muncii;
3.1.9. să efectueze lucrările de mentenanţă periodică a sistemului automatizat inclusiv a
software-ului;
3.1.10. să înlăture (din cont propriu) deranjamentele sistemului automatizat inclusiv a
software-ului;
3.1.11. să solicite efectuarea periodică conform legislaţiei a verificărilor metrologice a
sistemelor automatizate;
3.1.12. la cererea Partenerului Public, să-i dea o dare de seamă despre progresul
lucrărilor de instalare a sistemelor automatizate;
3.1.13. să furnizeze la cererea Partenerului Public, în măsura în care circumstanţele o
permit, toate informaţiile referitoare la natura prestaţiei; la echipamentul sistemelor
automatizate;
3.1.14.să pună la dispoziţia Partenerului Public actele asupra echipamentului de
monitorizare pentru executarea de către Partenerul Public a obligaţiei prevăzute în
p.3.4.5 din Contract;
3.1.15. să furnizeze tot echipamentul necesar prestării serviciilor din cont propriu;
3.1.16. în cazul în care sistemele automatizate de monitorizare a traficului, în urma
procesării datelor înregistrate, vor depista autovehicule ce se deplasează cu abateri de
la prevederile Regulamentului circulaţiei rutiere, Partenerul Privat se obligă să transmită
automat respectivele informaţii (înregistrări foto/video cu autovehiculul implicat şi
informaţia privind viteza de deplasare) prin canalele de legătură digitală la postul central
de procesare a datelor din cadrul Terțului-Beneficiar;
3.1.17. în cazul prevăzut la p.3.1.16., să permită folosirea de către Terţul-Beneficiar a
următoarelor informaţii pentru constatarea contravenţiilor administrative: 1. Informaţii
despre sistemul automatizat; 2. Informaţii despre omologarea, verificarea metrologică,
marcajul metrologic, certificarea sistemului automatizat; 3. înregistrarea foto/video a
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autovehiculului ce se deplasează cu abateri de la prevederile Regulamentului circulaţiei
rutiere, 4. Informaţii privind viteza de deplasare a respectivului autovehicul, 5.
Înregistrările foto/video a plăcuțelor de înmatriculare a autovehiculelor.
3.1.18 să elibereze facturi fiscale pentru serviciile prestate conform legislației;
3.2. Partenerul Privat are dreptul:
3.2.1. să aleagă liber modul de prestare a serviciilor în limitele Condițiilor tehnice;
3.2.2. să primească toate plăţile conform prezentului Contract în cuantumul şi termenele
stabilite în Contract;
3.3. Partenerul Privat nu este obligat:
3.3.1. să se afle în raporturi de subordonare faţă de Partenerul Public;
3.3.2. să execute prestaţia personal, dar poartă răspundere pentru prestaţia executată;
3.4. Partenerul Public este obligat:
3.4.1. să efectueze toate plăţile conform prezentului Contract în cuantumul şi termenele
stabilite în Contract;
3.4.2. în scopul de a nu crea obstacole în executarea de către Partenerul Privat a obligaţiilor
sale, să admită instalarea oricăror echipamente de monitorizare a traficului rutier în raza
raionului Ialoveni numai cu acceptul scris al Partenerului Privat;
3.4.3. să pună lunar la dispoziţia Partenerului Privat informaţia privind mijloacele băneşti
încasate din achitarea amenzilor care au fost aplicate cu ajutorul sistemelor automatizate ale
Partenerului Privat în contul trezorerial de destinaţie, lunar-de 2 ori pe lună: cel târziu până la
data de 3 şi respectiv data 17 a lunii premergătoare celei în care au fost prestate serviciile;
3.4.4. să obţină drepturile pentru folosirea spaţiului destinat pentru montarea de către
Partenerul Privat a sistemelor automatizate şi a reţelelor de conectare;
3.4.5. să obţină toate autorizaţiile, avizele şi permisele necesare pentru montarea
sistemelor automatizate şi a reţelelor de conectare din cont propriu.
3.4.6. să nu se amestece în activitatea economică a Partenerului Privat;
3.4.7. să execute toate cerințele legislației cu privire la înregistrarea, evidența și celelalte
proceduri referitore la achiziția publică a serviciilor contractate prin prezentul Contract.
Partenerul Public poartă răspundere pentru orice vicii juridice ale Contractului ce țin de
respectarea oricăror formalități de încheiere a Contractului;
3.4.8. să garanteze dreptul exclusiv al Partenerului Privat de a presta serviciile indicate în
art.2 din Contract, pe teritoriul raionului Ialoveni.
3.5. Partenerul Public are dreptul
3.5.6. să efectueze inspecţii asupra mersului lucrărilor de implementare a sistemelor
automatizate;
3.5.7. să beneficieze de serviciile prestate;
3.

Retribuţia:
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4.1. Partenerul Public este ţinută să achite Partenerului Privat o retribuție în mărime egală cu
____% fără TVA din valoarea încasărilor parvenite din achitarea amenzilor, care au fost aplicate
cu ajutorul sistemelor automatizate ale Partenerului Privat, în contul trezorerial de destinaţie al
Partenerului Public.
4.2. Partenerul Public achită Retribuţia lunar - de 2 ori pe lună, pentru perioada ce s-a scurs.
4.3. Achitarea se efectuează de către Partenerul Public prin virarea mijloacelor la contul de
decontare al Partenerului Privat.
4.4. Actul privind serviciile prestate (Anexa 2) serveşte drept bază pentru întocmirea de către
Partenerul Privat a facturii fiscale pentru perioada de referinţă.
4.5. Achitările în cadrul prezentului Contract vor fi efectuate în decurs de cel mult 5 zile din data
primirii de către Partenerul Public a facturii fiscale de la Partenerul Privat, la care va fi ataşat
Actul privind serviciile prestate în perioada de referinţă.
4.6. Partenerul Public este de acord că orice factură fiscală va fi considerată ca acceptată în
vederea plății, cu excepția cazului în care Partenerul Public exprimă orice obiecții cu privire la
factura fiscală sau Actul privind serviciile prestate și transmite Partenerului Privat o notificare în
acest sens în termen de cel mult 2 (două) zile lucrătoare de la data primirii de către Partenerul
Public a facturii fiscale și Actului privind serviciile prestate.
4.7. Neconfirmarea de către Partenerul Public a primirii oricărei facturi fiscale, fie a Actului
privind serviciile prestate nu va reprezenta o apărare viabilă și nu va fi considerată ca
exonerând Partenerul Public de răspundere privind îndeplinirea obligațiilor ce îi revin în baza
Contractului.
4.8. O plată va fi considerată efectuată la data extrasului de cont emis de banca Partenerului
Privat.
4.9. În cazul în care orice obligație de plată a Partenerului Public asumată în baza Contractului
nu va fi achitată integral, diferența dintre suma datorată și suma plătită efectiv de către
Partenerul Public va rămâne prioritară la plată, iar penalitățile de întârziere acumulate, vor fi
adăugate la factura fiscală pentru luna următoare.
4.10. Partenerul Public este de acord că eventualele penalități calculate Partenerului Privat să
poată fi compensate din contul retribuțiilor achitate Partenerul Privat.
4.

Termeni în Contract

5.1. Contractul intră în vigoare la momentul semnării.
5.2. Contractul este valabil pe parcursul a ____ ani.
5.3. Dacă relaţiile contractuale dintre Părţi vor continua şi după expirarea termenului,
Contractul se consideră prelungit pe un termen similar celui prevăzut în p.5.2., așa procedânduse la expirarea fiecărui termen succesiv;
5.4. Partenerul Privat va instala sistemele automatizate în decurs de 60 zile din momentul în
care va recepționa din partea Partenerului Public o scrisoare de confirmare a executării
prevederilor p.3.4.4. și 3.4.5. din Contract ;
5.5. Partenerul Public va executa obligațiile prevăzute în p. p. 3.4.4. și 3.4.5. din Contract, în
termen de cel mult 30 zile din momentul semnării de către ambele Părți a Condițiilor Tehnice.
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5.

Rezilierea Contractului

6.1.Prezentul contract poate fi reziliat numai în baza unui acord bilateral semnat de Părţi.
6.2.Partenerul Public nu poate solicita rezilierea anticipată a contractului, decât în condițiile
stabilite în p.6.3.
6.3.În cazul în care una dintre Părţi nu respectă obligaţiile asumate sau în cazul incapacităţii ei de
a îndeplini aceste obligaţii, cealaltă parte este îndreptăţită să ceară rezilierea contractului, cu
respectarea unui termen de preaviz de cel puţin 3 luni.
7.Responsabilitatea contractuală
7.1. Oricare dintre Părţi răspunde pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale fără
restricţii, nu doar în cazurile existenței dolului (intenţia) sau culpei (imprudenţa sau neglijenţă).
7.2. În cazul în care Partenerul Public nu execută în termenul stabilit obligaţia stabilită în
p.3.4.3. din Contract, Partenerul Privat este în drept să suspende prestarea serviciilor prevăzute
în art.2.
7.3. În cazul în care Partenerul Public va încălca p.3.4.2. și p.3.4.8. din Contract, acestuia i se va
oferi un termen de remediere de 10 zile. Dacă Partenerul Public nu remediază încălcarea în
termen, acesta va achita o penalitate în mărimea sumei cumulative a mediei Retribuţiei totale
(p.4.1. din Contract) pe ultimele 6 luni.
7.4. În cazul executării necorespunzătoare a prevederilor p. p. 3.4.4. și 3.4.5 din Contract, dacă
această va duce la demontarea sistemului automatizat, Partenerul Public va oferi Partenerului
Privat o altă locaţie coordonată de ambele Părţi pentru amplasarea sistemului automatizat.
7.5. În caz de încetare anticipată (reziliere, rezoluțiune fie anulare) a contractului la cererea sau
din vina Partenerului Public (cu excepția cazurilor descrise în art.6), acesta este dator să achite
în beneficiul Partenerului Privat o penalitate în mărimea sumei cumulative a mediei Retribuţiei
totale (p.4.1. din Contract) pe ultimele 6 luni, precum și să plătească Partenerului Privat
retribuţia pentru prestaţiile efectuate şi să repare prejudiciul cauzat prin reziliere, care nu poate
fi mai mic decât volumul total al investițiilor și venitul ratat pentru perioada rămasă din
valabilitatea Contractului.
7.6. În cazul executării tardive a obligaţiilor indicate în p. 4.5. din Contract, Partenerul Privat
este în drept să suspende prestarea serviciilor prevăzute în p.3.1.16 și 3.1.17, iar Partenerul
Public este obligat să plătească Partenerului Privat o penalitate în mărime de 0,1 % din suma
datorată pentru fiecare zi de întârziere.
7.7. În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare sau tardive a obligaţiilor
Partenerului Privat stipulate în punctele 3.1.3 și 5.4. din prezentul Contract, Partenerul Privat
plăteşte Partenerului Public o penalitate în mărime de ____lei pentru fiecare caz de
neexecutare sau executare necorespunzătoare sau tardivă.
7.8. Sumele de penalitate, prevăzute în acest punct urmează a fi achitate şi în cazul dacă
acestea substanţial depăşesc valoarea prejudiciului cauzat.
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8.

Forţa Majoră.

8.1.Fiecare din Părţi se eliberează de răspundere pentru neexecutare sau executare
necorespunzătoare a obligaţiilor din prezentul Contract, dacă aceasta se datorează
circumstanţelor de forţă majoră, ce au apărut după intrarea în vigoare a prezentului Contract,
fiind rezultat al evenimentelor cu caracter excepţional, pe care Partea nu le-a putut prevedea,
împiedica, nici înlătura în mod rezonabil.
8.2.La circumstanţe de forţă majoră se atribuie evenimente mai presus de voinţa Părţii, ce nu
pot fi influenţate de aceasta, şi anume: acţiuni militare de orice caracter, revoluţii, sabotaje,
dezordini civile, banditism, piraterie;calamităţi naturale, , epidemii, epizootii, carantine;
explozii, incendii, boicot, orice greve, ocupaţii de întreprinderi sau teritorii; alte evenimente ce
se produc fără voinţa Părţii.
8.3. Partea care invocă circumstanţe de forţă majoră este obligată să notifice cealaltă Parte
privind aceste circumstanţe, prin fax sau scrisoare recomandată cu aviz de primire, în termen
de 10 (zece) zile din momentul producerii acestor circumstanţe, prezentând certificatul care
atestă forţa majoră, eliberat de Camera de Comerţ şi Industrie.
8.4.Notificarea circumstanţelor de forţă majoră trebuie să conţină date despre caracterul
acestor circumstanţe, efectele lor asupra executării obligaţiilor şi termenul de executare a
obligaţiilor.
8.5.După încetarea acţiunii circumstanţelor de forţă majoră susmenţionate Partea, care
pretinde la eliberarea de răspundere, este obligată să informeze în termen de 10 zile cealaltă
Parte, prin fax sau scrisoare recomandată cu aviz de primire, despre încetarea forţei majore,
prezentând certificatul care atestă forţa majoră, eliberat de Camera de Comerţ şi Industrie.
Concomitent Partea comunică termenul, în care va fi executată obligaţia. Acest termen nu
poate depăşi termenul de executare stabilit în prezentul Contract.
8.6.Temeiurile de eliberare de răspundere produc efecte din momentul apariţiei
circumstanţelor de forţă majoră, ce împiedică executarea obligaţiei, până la încetarea acţiunii
circumstanţelor de forţă majoră. Dacă notificarea despre producerea sau încetarea acţiunii
circumstanţelor de forţă majoră a fost expediată cu încălcarea termenului, temeiurile de
eliberare de răspundere produc efecte din momentul primirii notificării până la încetarea de
fapt a acţiunii circumstanţelor de forţă majoră.
8.7.Dacă Partea, care pretinde la eliberarea de răspundere, nu notifică cealaltă Parte despre
producerea sau încetarea acţiunii circumstanţelor de forţă majoră sau o notifică cu încălcarea
termenului, ea repară prejudiciul cauzat celeilalte Părţi prin nenotificare sau notificare cu
întârziere.
8.8.În caz de apariţie a circumstanţelor de forţă majoră termenul de executare a obligaţiilor din
prezentul Contract se amână pe perioada acţiunii acestor circumstanţe. În această perioadă
cealaltă Parte este în drept să suspende executarea obligaţiilor sale din prezentul Contract.
8.9.Dacă circumstanţele de forţă majoră vor acţiona mai mult de 3 luni, prezentul Contract
poate fi reziliat de oricare din Părţi, înştiinţând cealaltă Parte prin scrisoare recomandată cu
aviz de primire. În acest caz nici una din Părţi nu este în drept să ceară repararea prejudiciului,
cauzat prin reziliere. Dacă acţiunea circumstanţelor de forţă majoră va înceta înainte de
expirarea termenului indicat, Părţile vor relua executarea obligaţiilor din prezentul Contract cu
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respectarea condiţiilor stabilite în acesta. Dacă notificarea despre încetarea acţiunii
circumstanţelor de forţă majoră nu a fost expediată sau a fost expediată cu încălcarea
termenului, Părţile vor relua executarea obligaţiilor din prezentul Contract începând cu data
încetării de fapt a acţiunii circumstanţelor de forţă majoră.
8.10.În cazul În care astfel de evenimente vor surveni, părtile se angajeza de bună credinţă să ia
toate masurile rezonabile în scopul de a continua executarea prezentului Contract.
9. Modul de examinare a litigiilor
9.1. Litigiile ce eventual pot să apară între părţi în procesul executării contractului vor fi soluţionate
în prealabil în mod amiabil.
9.2. În cazul în care în procesul de soluționare amiabilă, Părțile nu ajung la o înțelegere de tranșare
a litigiului, acesta va fi supus judecății în cadrul sistemului judiciar al Republicii Moldova, conform
legislației RM, cu prezentarea obligatorie în instanță a confirmării respectării procedurii de
soluţionare prealabilă a litigiului.
10. Notificările. Contactele de Corespondenţă a Părţilor
10.1. Toate notificările, scrisorile, cererile sau alte comunicări care se dau sau se efectuează în
temeiul acestui Contract vor fi efectuate în scris, în limba română.
10.2. Toate notificările, scrisorile, cererile sau alte comunicări vor fi trimise Părții căreia îi sunt
adresate prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin fax la adresa numărului de
fax sau la adresa de e-mail sau la sediul Părții după cum se menționează în p.11.4.
10.3. O notificare, scrisoare, cerere sau altă comunicare va fi considerată ca fiind transmisă la data
semnării de către destinatar pe confirmarea de primire menționată pe avizul poștal, dacă a fost
efectuată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire; data menționată pe raportul de
confirmare generat de fax dacă a fost trimisă prin fax; data de expediere a e-mail-ului dacă a fost
expediată prin email.
10.4. Orice acţiune, exprimare de voinţă, consimţământ, coordonare, aprobare, accept, ofertă,
conform Contractului se consideră validă dacă este efectuată sub semnătura privată a
administratorului/președintelui raionului după caz, fie a unor persoane care dispun de
împuternicirile acordate în conformitate cu legea cu informarea celeilalte Părţi și numai dacă sunt
efectuate la una dintre următoarele adrese sau căi de comunicare:
Partenerul Public:
Consiliului Raional Ialoveni, cu sediul în Republica Moldova, r-nul Ialoveni, or. Ialoveni,
______________, MD-_____,
Partenerul privat:
_______________, cu sediul în ______________________________________________
11. Riscurile
11.1. Riscurile în cadrul parteneriatului public-privat privind proiectarea, finanţarea, construcția
și operarea Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului”

Partenerul Privat______________

Partenerul Public________________
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sunt repartizate între Părți conform matricei aprobate prin decizia Consiliului raional Ialoveni
nr.___ din __________ (Anexa nr.___ la Contract).
12. Dispoziţii finale.
12.1. Prezentul Contract este întocmit în limba română în 3 (trei) exemplare, toate exemplarele
având putere juridică egală.
12.2. Toate modificările, completările şi anexele la prezentul Contract sunt parte integrantă a
lui şi au putere juridică egală cu Contractul, dacă sunt perfectate în scris, semnate de
reprezentanţii împuterniciţi ai Părţilor şi sunt confirmate prin sigiliile/ştampilele Părţilor.
12.3. Denumirile şi numerotaţia articolelor Contractului sunt utilizate pentru asigurarea
comodităţii şi nu influenţează conţinutul sau interpretarea articolelor prezentului Contract.
12.4. În cazul reorganizării, schimbării sediului, IDNO, numerelor telefoanelor de contact,
faxului sau altor date care sunt indicate în prezentul Contract, Partea la care au apărut aceste
schimbări este obligată să informeze pe cealaltă Parte despre acestea în decurs de 24 de ore din
momentul apariţiei schimbărilor.
12.5. La momentul încetării Contractului tot echipamentul folosit pentru prestarea serviciilor
specificate în art.2 rămâne în proprietatea privată a Partenerului Privat.
13. Declaraţiile părţilor privind valabilitatea Contractului.
13.1. Părţile declară că reprezentanţii lor, care sunt indicaţi în Preambulul, beneficiază de toate
împuternicirile necesare pentru a semna prezentul Contract şi că manifestarea lor de voinţă de
a încheia şi de a executa prezentul Contract este manifestarea de voinţă directă a Parţilor, în caz
contrar, persoana fizică care a semnat contractul îşi asumă responsabilitate nelimitată pentru
prejudiciul produs ca urmare a declarării nulităţii contractului, în calitate de subiect al dreptului
civil, fără a putea invoca orice fel de limitări, inclusiv ce ţin de regimul juridic intern al
responsabilităţii materiale conform legislaţiei muncii.
13.2. Părţile declară despre lipsa a oricăror restricţii sau interdicţii, care rezultă din normele
documentelor de constituire, regulamentele interne sau alte documente de acest gen sau din
normele altor contracte sau orice documente juridice, pentru semnarea sau executarea a
prezentului Contract.
13.3. Părţile declară despre prezenţa tuturor condiţiilor necesare valabilităţii prezentului
Contract, inclusiv şi:
13.3.1. Consimţământul de a încheia prezentul Contract provine de la persoanele cu
discernământ, este exprimat cu intenţia de a produce efectele juridice şi nu este viciat.
13.3.2. Manifestarea de voinţă a fiecărei dintre Părţi pentru a încheia prezentul Contract a fost
adusă în modul cuvenit la cunoştinţă celeilalte Părţi şi conţinutul manifestării de voinţă a
fiecărei dintre Părţi este clar şi cunoscut pentru cealaltă Parte.
13.3.3. Obiectul prezentului Contract este legal, se află în circuitul civil şi este determinat sau
cel puţin determinabil prin specia sa.
13.3.4. Cauză al prezentului Contract nu contravine legii, bunelor moravuri şi ordinii publice.
13.3.5. Prezentul contract este încheiat în forma necesară conform normelor al Codului Civil.

Partenerul Privat______________

Partenerul Public________________
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ÎN CONFIRMAREA ACESTUI FAPT PREZENTUL CONTRACT A FOST SEMNAT ÎN MODUL
CORESPUNZĂTOR DE CĂTRE PĂRŢI:
Partenerul Public

Partenerul Privat______________

Partenerul Privat

Partenerul Public________________
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