CONDIŢII GENERALE DE ÎNCHIRIERE
1. DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE
1.1. Termenii de mai jos, vor avea urmatoarea
semnificație:
1.1.1. „Contractul” reprezintă acordul de voință, cu
titlu oneros, încheiat în scris, de către părți, care are ca
obiect prestarea de servicii de închiriere autovehicule,
împreună cu Condițiile Generale de Închiriere și toate
anexele acestuia, precum și actele adiționale
ulterioare;
1.1.2. „Locatorul” și „Locatarul” reprezintă părţile
contractante, astfel cum acestea sunt denumite în
Contract;
1.1.3. ”Autovehiculul” reprezintă autovehiculul ce face
obiectul închirierii în baza prezentului Contract, astfel
cum acesta este descris în cuprinsul Contractului;
1.1.4. „Durata Contractului” reprezintă perioada
cuprinsă între data semnării Contractului și data
îndeplinirii tuturor obligațiilor asumate de către Părți
sau data încetării, în orice mod, a Contractului;
1.1.5. „Chiria” înseamnă suma de bani plătită de către
Locatar, Locatorului, cu titlu de preț al cedării
folosinței
Autovehiculului
ce
face
obiectul
Contractului, calculată și facturată conform
prevederilor Contractului;
1.1.6. ”Serviciile” reprezintă activităţile a căror
prestare face obiectul Contractului;
1.1.7. „Data predării” înseamnă data la care
Autovehiculul ce face obiectul Contractului este
predat de către Locator și recepționat de către
Locatar, astfel cum aceasta este consemnată în
cuprinsul procesului-verbal de predare-primire;
1.1.8. „Data returnării” înseamnă data la care
Autovehiculul ce face obiectul Contractului este
restituit de către Locatar și recepționat de către
Locator, astfel cum aceasta este consemnată în
cuprinsul procesului-verbal de predare-primire;
1.1.9. ”An” înseamnă 365 de zile;
1.1.10. ”Zi” înseamnă zi calendaristică;
1.1.11. ”Act adițional” reprezintă documentul ce
modifică termenii și condițiile Contractului, încheiat
în scris și semnat de către ambele părți contractante;
1.1.12. ”Garanția”, reprezintă suma achitată de către
Locatar,
Locatorului,
anterior
predării
Autovehiculului, pentru garantarea îndeplinirii
obligațiilor asumate prin Contract, a folosirii, în bune
condiții, a Autovehiculului și a înapoierii acestuia
conform prevederilor contractuale, returnabilă, în
termenul și în condițiile stabilite în prezentul
Contract.
1.2. Prezentele Condiții Generale de Închiriere fac
parte integrantă din Contract. Orice clauze specifice
derogatorii de la aceste Condiții Generale pot fi
agreate prin Act adițional la Contract, înheiat în
conformitate cu prevederile acestuia.

1

2. OBIECTUL CONTRACTULUI.
2.1. Obiectul Contractului îl constituie închirierea de
către Locator, Locatarului, a autoturismului descris în
cuprinsul Contractului, proprietatea Locatorului, în
schimbul sumei de bani agreate de către părți cu titlu
de Chirie, în condițiile prevăzute în prezentul
Contract.
2.2. Închirierea Autovehiculului ce face obiectul
prezentului Contract, este valabilă exclusiv pe
teritoriul României.
2.3. Autovehiculul întrunește toate condițiile tehnice
de folosire, este în stare bună de funcționare și nu are
defecte, defecțiuni sau lipsuri. Pentru Autovehicul
există asigurare RCA și CASCO (cu franșiză).
Asigurarea nu acoperă pierderea, furtul sau
distrugerea bunurilor Locatarului sau a însoțitorilor
săi, aflate în Autovehicul.
2.4. Predarea și returnarea Autovehiculului:
2.4.1. Predarea-primirea Autovehiculului se va face la
data, ora și locul stabilite de către părți, menționate în
Contract, după semnarea acestuia și achitarea, de
către Locatar, a Chiriei și a Garanției prevăzute în
Contract.
2.4.2. Predarea Autovehiculului se face pe bază de
proces-verbal, ce constituie Anexa nr. 1 la Contract și
face parte integrantă din acesta.
2.4.3. Returnarea Autovehiculului se va face pe
cheltuiala și riscul Locatarului, la data, ora și locul
stabilite de către părți, menționate în Contract.
2.4.4. Predarea sau returnarea Autovehiculului în alt
loc decât cel precizat în Contract, se va putea face
numai cu acordul Locatorului și va genera taxe
suplimentare în cuantum de ___ lei/ nr. km parcuși.
2.4.5. Autovehiculul se predă Locatarului, în stare
bună de funcționare, împreună cu talonul, asigurarea
RCA, asigurarea CASCO și toate dotările
corespunzatoare (trusă medicală, cric, etc.), ce vor fi
inventariate în cuprinsul procesului-verbal de
predare-primire – Anexa nr. 1 la prezentul Contract şi
va fi restituit, în starea în care a fost primit, împreună
cu toate documentele și dotările menționate.
2.4.6. Autovehiculul se predă curat și cu plinul făcut
și va fi returnat în aceleași condiții. În cazul în care
Autovehiculul nu este curat și/sau rezervorul
acestuia nu este plin la returnare, Locatarul va achita
contravaloarea combustibilului lipsă și/sau a costului
aferent spălării acestuia, precum și a timpului necesar
efectuării acestor operațiuni, conform prevederilor
Contractului.
2.4.7. Predarea Autovehiculului este condiționată de
îndeplinirea condițiilor preliminare, respectiv de
plata Chiriei și a Garanției prevăzute în prezentul
Contract.
2.5. Condiții preliminare, condiții generale de
închiriere și utilizare a Autovehiculului

2.5.1. Condițiile preliminare, pe care trebuie să le
îndeplinească Locatarul în vederea încheierii
Autovehiculului sunt următoarele:
- să aibă 21 sau după caz, 25 de ani împliniți, în
funcție de categoria din care face parte
Autovehiculul și mai puțin de 65 ani,
- să dețină un permis de conducere categoria B, care
întruneste conditiile legale, național și/sau
internațional, valabil în România, cu o vechime de
minim un an. Permisul de conducere internațional este
obligatoriu în cazul actelor emise în țări cu altă scriere
decât alfabetul latin și pentru cele obținute pentru
conducere auto cu volanul pe dreapta (ex.: UK, India,
Australia, Japonia);
- să prezinte, în original și în copie, următoarele
documente: buletin sau carte de identitate, pentru
cetățenii români, carte de identitate pentru cetățenii
UE, pașaport pentru cetățenii străini, din afara UE și
permis de conducere valabil.
2.5.2. Autovehiculul va fi condus exclusiv de către
Locatar sau de către conducatorul auto adițional
specificat în Contract. În cazul încredințării de către
Locatar, a Autovehiculului, către o altă persoană,
acesta va fi penalizat prin reținerea integrală a
garanției constituite în favoarea Locatorului, fiind
ținut să plătească și eventualele daune. În cazul
producerii unui eveniment rutier, Locatarul va
răspunde pentru pagubele cauzate, în solidar cu
persoana imiplicată în eveniment.
2.5.3. Autovehiculul va fi utilizat exclusiv pentru
transportul de persoane, în conformitate cu
instrucțiunile de folosire a acestuia, cu indicațiile
primite de la Locator și cu prevederile prezentului
Contract. Orice avarie a Autovehiculului trebuie
anunțată Locatorului în momentul în care a fost
constatată, Locatarul având obligația de a lua toate
măsurile de limitare a acesteia, sub sancțiunea plății
de despăgubiri.
2.5.4. Locatarul își asumă toate riscurile aferente
utilizării Autovehiculului incluzând, dar fără a se
limita la: scoaterea din funcțiune ori eventualele
întreruperi intervenite în exploatarea acestuia, riscul
furtului (total sau parțial), distrugerea totală sau
parțială a Autovehiculului, prin fapta proprie a
Locatarului, a prepușilor acestuia ori a terților.
Producerea
unor
asemenea
evenimente
nu
exonerează Locatarul de răspundere în ceea ce
privește îndeplinirea obligațiilor asumate prin
prezentul Contract. Locatarul înțelege și este de acord
să achite în continuare Chiria, precum și alte sume
datorate în baza Contractului, inclusiv în cazul
apariției unor astfel de situații. De asemenea, în cazul
în care se produce unul dintre evenimentele
menționate mai sus, Locatarul trebuie să informeze,
de îndată, Locatorul, în scris.
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2.5.5. Animalele de companie pot fi transportate în
Autovehicul numai în cutii (cuști, genti) speciale. În
caz contrar, se vor aplica penalitățile prevăzute la art.
5.2. f);
2.5.6. Fumatul în Autovehicul este interzis. În cazul
încălcării acestei prevederi contractuale, se vor aplica
penalitățile prevăzute la art. 5.2. f);
2.5.7. Pe toata Durata Contractului, Locatorul își
păstreaza dreptul de proprietate deplină asupra
Autovehiculului.
2.5.8. Prezentul Contract nu acordă Locatarului,
niciun drept de a dobândi dreptul de proprietate
asupra Autovehiculului.
3. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Prezentul contract se încheie pentru o perioadă de
__________ zile/luni/ani, începând cu data de
________________, ora ________, până la data de
__________________, ora _______.
3.2.Perioada minimă de închiriere este de 24 de ore.
3.3. Contractul poate fi prelungit prin Act adițional,
semnat de către ambele părți. Intenția de prelungire a
închirierii va fi transmisă către Locator, cu cel puțin
24 de ore înainte de expirarea termenului prevăzut
pentru returnarea Autovehiculului, prelungirea
Contractului
fiind
condiționată
de
acordul
Locatorului, exprimat în scris.
4. CHIRIA, GARANȚIA ȘI ALTE OBLIGAȚII DE
PLATĂ
4.1. Locatarul se obligă să plătească Locatorului,
Chiria, Garanția, precum și orice alte sume datorate
conform Contractului sau care îi vor fi ulterior
imputabile, cum ar fi: contravaloarea reparațiilor
necesare, în cazul avarierii Autovehiculului, în
condițiile în care asigurarea RCA sau CASCO nu
acoperă contravaloarea pagubelor, tichetele de
parcare, amenzile de circulație sau de parcare, taxele
de drum, cu exceptia rovinietei de drum pentru
România, care este inclusă în contravaloarea Chiriei
etc..
4.2. Chiria este stabilită pentru fiecare zi/lună/an de
închiriere, în funcție de durata închirierii și tipul
autoturismului, în euro și nu include TVA.
4.3. Facturarea și plata Chiriei se face integral, în
avans, la data semnării Contractului, în lei, la cursul
de vânzare afișat de ING BANK, valabil la data
emiterii facturii, anterior predării Autovehiculului.
4.4. Chiria include asigurările RCA și CASCO (cu
franșizele menționate în Contract, pentru fiecare tip
de autovehicul), taxele de drum, mentenanța și
reviziile tehnice periodice. Chiria nu include
combustibilul utilizat pe perioada derulării
Contractului, costul acestuia urmând a fi suportat
exclusiv de către Locatar și nici valoarea reparațiilor
necesare ca urmare a avarierii Autovehiculului,
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produse pe durata închirierii sau eventuale amenzi,
taxe, penalități.
4.5. Limita de km incluși în Chirie este de 600 km
parcuși/zi. În caz de depășire a kilometrajului, se
plătește o taxă suplimentară de ____ euro/km.
4.6. Pe lângă Chirie, Locatarul va achita, la data
semnării prezentului Contract, și Garanția, în
cuantumul prevăzut în Contract, ce va fi restituită de
către Locator, Locatarului, după înapoierea
Autovehiculului, în măsura în care toate datoriile
Locatarului față de Locator au fost stinse,
Autovehiculul a fost predat în starea în care acesta a
fost preluat, la locul, data și ora stabilite în Contract,
curat, cu plinul făcut, nu a fost necesară nicio
intervenție din partea Locatorului pentru recuperarea
Autovehiculului, iar Locatarul și-a îndeplinit toate
obligațiile asumate, în deplină confiormitate cu
prevederile prezentului Contract.
4.7. În cazul în care Locatarul nu achită sumele
datorate Locatorului, acestea pot fi reținute din
Garanție, fără somație prealabilă.
4.8. Locatorul are dreptul de a reține integral
Garanția, în următoarele situații:
a) furtul sau pierderea Autovehicului, a cheilor sau a
plăcuțelor de înmatriculare;
b) accidente cauzate Autovehiculului, în situația
producerii accidentului din vina conducatorului
Autovehiculului (inclusiv în situația în care
Autovehiculul este găsit lovit, accidentat în parcare);
c) în situația omiterii declarării unui accident sau a
unei daune produse de către Locatar;
d) în situația încredințării conducerii Autovehiculului
unei persoane nespecificate în Contract;
e) în cazul în care Locatarul a furnizat Locatorului
informații false privind identitatea sau adresa sa ori
valabilitatea permisului său de conducere;
f) în cazul utilizării Autovehiculului de către Locatar,
în afara graniţelor României.
4.9. În cazul renunțării unilaterale la Contract, de
către Locatar și/sau a restituirii Autovehiculului
înainte de termenul prevăzut în Contract, nu se
rambursează sumele plătite, în avans, de către
Locatar.
4.10. Pentru întârzierea la plata facturilor emise în
baza Contractului, Locatarul datorează Locatorului
penalități în cuantum de 0,5% din valoarea sumei
datorate, pentru fiecare zi de întârziere.
4.11. Neachitarea, în termen, a facturilor emise de
către Locator, dă dreptul acestuia din urmă, de a
solicita Locatarului returnarea Autovehiculului,
acesta fiind obligat să îl predea în termen de 24 de ore
de la primirea notificării Locatorului, toate costurile
necesare în vederea recuperării Autovehiculului
urmând a fi refacturare de către Locator, Locatarului
și suportate, integral, de către acesta din urmă.
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4.12. În cazul pierderii sau a deteriorării
documentelor Autovehiculului sau a cheilor acesteia,
Locatarul va achita contravaloarea acestora, conform
Contractului.
4.13. În cazul deteriorării interiorului Autovehiculului
(arsuri, zgârâieturi, componente rupte, pete pe
tapițerie etc.), Locatarul va achita valoarea bunului
distrus sau a reparației acestuia. În cazul în care
Autovehiculul prezintă urme de murdărie, cu miros
sau reziduuri de tutun sau necesita curățare (interior/
exterior), Locatarul va suporta costurile aferente.
4.14. În cazul în care Locatarul nu returnează
Autovehiculul, la data și ora agreate conform
Contractului, Locatarul va despăgubi Locatorul prin
plata unei sume calculate conform prevederilor art.
5.2. lit. h) din Condițiile Generale de Închiriere. În
această perioadă, toate obligațiile Locatarului
conform Contractului vor rămâne valabile.
4.15. În cazul prevăzut la art. 14.4. anterior, Locatorul
are dreptul să facă toate demersurile necesare pentru
preluarea Autovehiculului pe cheltuiala Locatarului.
Locatarul va fi de drept în întârziere privind obligația
de returnare a Autovehiculului, de la data încetării
Contractului.
4.16. În cazul în care Locatarul nu predă documentele
sau dotările primite împreună cu Autovehiculul,
acesta va fi obligat la plata de penalităţi, în cuantum
de 50 euro/zi, până la restituirea lor.
5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
5.1.Locatorul are următoarele drepturi şi obligaţii:
a) Să predea Locatarului, Autovehiculul, în stare de
funcționare, cu rezervorul de carburant plin,
împreună cu cheile acestuia, talonul, asigurarea RCA
și CASCO și dotările corespunzătoare, conform
prevederilor contractuale;
b) Să mențină valabilă asigurarea obligatorie de
răspundere civilă auto (RCA) și polița CASCO pentru
Autovehicul, pe toată perioada închirierii;
c) Locatorul poate opta pentru a asigura asistență
tehnică și service, atunci când îi este solicitată de către
Locatar, în schimbul plății de către Locatar a sumelor
ce reprezintă prețul serviciilor respective;
d) În nicio situație, Locatorul nu va avea obligația de
a înlocui Autovehiculul sau de a asigura efectuatrea
reparațiilor Autovehiculului;
e) În cazul în care Locatarul întârzie returnarea
Autovehiculului, Locatorul are dreptul de a îl ridica
din posesia Locatarului, pe cheltuiala și riscul
acestuia din urmă. Totodată, Locatorul îşi rezervă
dreptul de a anunţa furtul Autovehiculului organelor
de poliţie, cu excepţia cazului în care întârzierea a fost
adusă la cunoştinţa acestuia, prin orice mijloc de
comunicar;

f) Locatorul nu își asumă nicio răspundere pentru
daunele pricinuite terților, de către Locatar sau de
către împuterniciții sau prepușii acestuia, ori de către
alte persoane care au utilizat, cu drept sau fără drept,
Autovehiculul.
g) Orice alte obligații ce îi revin conform legii sau a
prezentului Contract.
5.2.Locatarul are următoarele drepturi si obligaţii:
a) Să îndeplinească toate condițiile preliminare
necesare în vederea închirierii Autovehiculului,
menționate în cuprinsul prezentelor Condiții
Generale de Închiriere.
b) Să preia Autovehiculul la data, ora și locul stabilite
în Contract;
c) Să plătească Chiria și Garanția prevăzute în
Contract, la data semnării Contractului, precum și
orice alte sume datorate Locatorului și să suporte
costurile suplimentare, conform prevederilor
contractuale;
d) Să se îngrijească de Autovehicul ca un bun
proprietar, să îl exploateze în condiţii normale,
conform instrucţiunilor de folosire şi întreţinere
elaborate de către fabricant şi specificate în manualul
de utilizare și/sau conform indicațiilor Locatorului și
să îl mențină în stare bună de funcționare, pe tot
parcursul derularii prezentului Contract. Cheltuielile
de întreținere și utilizare, cad în sarcina Locatarului;
e) Să achite amenzile aplicate de către autorităţi
pentru contravenţii sau infracţiuni săvârşite pe
perioada
închirierii,
de
către
conducătorii
Autovehiculului;
f) Să alimenteze Autovehiculul doar cu carburantul
indicat de către producător (notat în talon și/sau pe
procesul-verbal de predare-primire). Alimentarea de
către Locatar a Autovehiculului cu alt carburant decât
cel menționat, atrage după sine obligația Locatarului
de a achita o taxa de penalizare în cuantum de __ lei,
costul de reparație conform devizului de reparație,
precum și realimentarea corespunzătoare.
g) Să păstreze Autovehiculul încuiat, pe toată
perioada în care nu îl folosește, să îl apere contra
uzurpărilor și să țină asupra sa documentele și cheile
acestuia;
h) În cazul întârzierii în returnarea Autovehiculului,
Locatarul va fi obligat la plata către Locator, a unor
penalitaţi, astfel:
- dacă întârzierea este de cel mult 2 (două) ore, faţă de
ora încetării Contractului, se va percepe o penalizare
de 25 % din cuantumul Chiriei datorate pe zi;
- dacă întârzierea depășește 2 (două) ore, Locatarul va
fi obligat la plata Chiriei/zi, în cuantumul stabilit
prin prezentul Contract;
- dacă întârzierea depășește 24 (douăzeci și patru) de
ore, Locatarul va achita Locatorului o sumă egală cu
dublul Chiriei prevăzute ăn Contract, pentru fiecare
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zi de întârziere, până la Data returnării
Autovehiculului.
i) În cazul avarierii Autovehiculului, să asigure, pe
cheltuiala sa exclusivă, efectuarea reparațiilor
necesare acestuia, doar într-o reprezentanță a mărcii
Autovehiculului, cu acordul prealabil al Locatorului.
În cazul în care polita CASCO nu acoperă avariile
produse din culpa sau neglijența Locatarului, toate
cheltuielile aferente aducerii la starea inițială a
Autovehiculului sau înlocuirii acestuia cu unul
similar ca marcă, tip, an de fabricație, dotări și
valoarea de piață, vor fi suportate de către Locatar.
j) În caz de avarii și/sau accident/eveniment rutier,
Locatarul are obligația de a înștiința, de îndată,
Locatorul, cu privire la acest lucru, de a declara
evenimentul respectiv la organele de Poliție
competente și de a procura toate documentele
necesare reparației Autovehiculului și acordării
despăgubirilor de către compania de asigurări: CI și
permis de conducere, poliță de asigurare, deținute de
către celălalt conducător auto implicat, constatare
amiabilă, autorizație de reparație, proces-verbal
eliberat de organele de Poliție, etc.. În caz de
nerespectare a procedurii în caz de accident,
Locatarul este responsabil pentru toate costurile
generate, inclusiv cele cauzate ca urmare a lipsei de
folosință a Autovehiculului.
k) Locatarul se obligă să folosească Autovehiculul
exclusiv în scopul transportului de persoane, orice
altă utilizare atrăgând culpa Locatarului, pentru
eventualele daune sau avarii produse și obligația de a
despăgubi
Locatorul
conform
prevederilor
contractuale.
l) Pe întreaga durată a executării contractului,
Locatarului îi este interzis să vândă, să subînchirieze
sau să dea în folosință gratuită Autovehiculul. Acesta
răspunde de faptele oricăror terțe persoane care
utilizează cu drept sau fără drept Autovehiculul, în
perioada respectivă. În cazul în care Autovehiculul a
fost condus de o altă persoană decât Locatarul,
răspunderea pentru pagubele cauzate printr-un
eveniment rutier revine Locatarului, în solidar cu
persoana implicată în eveniment, Locatorul având
posibilitatea de urmărire a oricăruia dintre cei 2,
pentru recuperarea prejudiciilor.
m) Utilizarea Autovehiculului de către Locatar, în
afara graniţelor României, este interzisă. În cazul
încălcării acestei obligații, Locatarul va achita
Locatorului despăgubiri, în cuantum de ___________
euro. În caz de furt sau distrugere totală a
Autovehiculului, Locatarul va achita integral
contravaloarea acestuia.
n) În caz de avarie sau constatare de functionare
necorespunzătoare a Autovehiculului, Locatarul este
obligat să oprească functionarea acestuia și să anunțe
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imediat Locatorul, înaintea oricărui demers. În caz
contrar, Locatarul este obligat să suporte cheltuielile
neacoperite de asigurare sau garanția auto, cheltuieli
aferente aducerii la starea inițială a Autovehiculului
sau înlocuirii acestuia cu unul similar ca marcă, tip,
an de fabricatie, dotări și valoare de piață.
o) La expirarea Duratei Contractului sau încetarea, în
orice mod, a acestuia, Locatarul are obligația de a
returna Locatorului, Autovehiculul, cu rezervorul de
carburant plin, curat interior-exterior, în starea în care
l-a primit, împreună cu cheile, cu toate dotările și cu
documentele ce i-au fost puse la dispoziţie odată cu
acesta,
cu
respectarea
tuturor
prevederilor
contractuale;
p) Orice alte obligații ce îi revin conform legii sau a
prezentului Contract.
6. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
6.1. Pentru nerespectarea toatală sau parțială sau
pentru executarea defectuoasă a vreuneia dintre
clauzele contractuale, partea vinovată se obligă să
platească, celeilalte părți, daune interese în cuantum
egal cu prejudiciul produs.
6.2. Locatarul își asumă obligația de a plăti pagubele
produse Autovehiculului, indiferent dacă asigurarea
acoperă sau nu eventualele daune, cel puțin în
următoarele cazuri:
a) când l-a folosit pentru săvârșirea de
infracțiuni/contravenții sau nu a respectat regulile de
circulație;
b) când l-a folosit pentru împingerea sau remorcarea
altor vehicule, remorci sau a altor obiecte;
c) dacă a condus sub influenta alcoolului, drogurilor
sau a altor substanțe ce pun în pericol abilitățile
psihice și fizice de a reacționa;
d) când l-a folosit în concursuri, taximetrie, școli de
șofer, curse sau teste auto ori în scopul obțienrii de
venit;
e) când l-a folosit pe drumuri închise circulatiei
publice sau nemarcate pe harta oficială a României;
f) când Autovehiculul este dat în folosință unei
persoane neautorizate (oricare altă persoană care nu
este menționată în Contract);
g) Locatarul nu păstrează Autovehiculul încuiat pe
durata în care îl folosește și nu a ținut asupra să
documentele și/sau cheile Autovehiculului;
h) pentru deteriorarea intenționată sau din neglijență
a Autovehiculului.
7. CESIUNEA ȘI DIVIZAREA CONTRACTULUI
7.1. Niciuna dintre părţile prezentului Contract nu va
putea cesiona drepturile şi obligaţiile ce decurg din
acesta, unei terţe persoane, fără acordul prealabil,
exprimat în scris, al celeilalte părți. Acordul scris se

5

comunică cedentului, în termen de 24 ore de la data
când acesta a cerut cesionarului consimţământu.
7.2. În cazul în care o clauză sau o parte a prezentului
Contract va fi declarată nulă ori va fi anulată, celelalte
clauzele rămân valabile și îsi vor produce în
continuare efectele, cu excepţia cazurilor în care
clauza sau partea declarată nulă sau care este anulată,
conţine o condiţie esenţială pentru prezentul
Contract.
8. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
8.1. Prezentul Contract încetează în următoarele
situații:
a) la expirarea Duratei Contractuale, dacă părțile nu
hotărăsc prelungirea acestuia;
b) prin acordul de voință al părților, înainte de
termen;
c) prin reziliere, de către oricare dintre părți, în cazul
în care cealaltă parte nu își respectă obligațiile
asumate;
d) pieirea bunului, în condițiile legii.
8.2. Prezentul Contract încetează de plin drept, fără a
fi necesară intervenţia vreunei instanţe judecătoreşti,
în cazul în care, oricare dintre părti:
a) Nu își execută o obligaţie considerată esenţială
pentru acest Contract, cum sunt:
- punerea la dispoziţie a Autovehiculului;
- plata Chiriei aferente folosirii acestuia sau a
Garanției prevăzute în Contract;
b) Cesionează drepturile şi obligaţiile sale, ce rezultă
din prezentul Contract, fără a avea acordul celeilalte
părti;
c) Îşi încalcă oricare dintre obligaţiile sale.
8.3. Locatorul poate rezilia, în mod unilateral
Contractul, fără nicio formalitate prealabilă și fără
punere ăn întârziere, în următoarele situații:
a) dizolvarea, lichidarea, reorganizarea sau
declanșarea procedurii falimentului, față de Locatar;
b) începerea urmăririi penale împotriva Locatarului.
8.4. Rezilierea Contractului nu va avea niciun efect
asupra obligaţiilor deja scadente între părţi.
8.5. Prevederile prezentului articol nu înlătură
răspunderea părţii care, în mod culpabil, a cauzat
încetarea Contractului.
8.6. Încetarea, în orice mod, a Contractului, înainte de
termen, nu va exonera Locatarul de obligația de a
plăti Chiria până la sfârșitul perioadei contractuale,
precum și orice alte sume datorate Locatorului și de a
returna
Autovehiculul,
conform
prevederilor
contractuale.
9. FORȚA MAJORĂ
9.1. Partea care invocă forţa majoră este obligată să
notifice celeilalte părti, în termen de 24 ore,

producerea evenimentului şi să ia toate măsurile
posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
9.2. Dacă în termen de 24 ore de la producere,
evenimentul respectiv nu încetează, părtile au dreptul
să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului
Contract, fără ca vreuna din ele să fie îndreptățită să
pretindă daune-interese.
10. NOTIFICĂRI, LITIGII, DISPOZIȚII FINALE
10.1. Orice notificare adresată de către una din părti,
celeilalte, este valabil îndeplinită, dacă se transmite pe
cale poştală, prin scrisoare recomandată, cu
confirmare de primire, prin e-mail sau fax, la
adresele/numerele de fax indicate în Contract,
considerându-se primită de către destinatar, la data
menţionată pe înscrisul doveditor.
10.2. Litigiile izvorâte din încheierea, interpretarea,
executarea,
modificarea
și/sau
încetarea
Contractului, se vor rezolva pe cale amiabilă. În
cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe
cale amiabilă, părtile se vor adresa instanţei
competente, de la sediul Locatorului.
10.3. Modificarea prezentului Contract se face numai
prin Act adițional, încheiat în scris și semnat de către
ambele părţi contractante.
10.4. Prezentul Contract se completează cu
prevederile legale în vigoare.
Prezentele Condiții Generale de Închiriere, fac parte
integrantă din Contractul nr. ___________, din data
de, au fost aduse la cunoștința Locatarului și
acceptate, integral, de către acesta, astăzi, la data de
____________.
LOCATOR,
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LOCATAR,

