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CONTRACTUL DE CONCESIUNE - CADRU - 

A GESTIUNII INDIRECTE A SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A 

domeniului public - obiectivul sportiv Sala Polivalenta 

 

 

 

CAP. I PARTILE CONTRACTANTE 
Intre Municipiul CLUJ-NAPOCA, cu sediul social in MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA , strada 

Motilor nr.1-3, telefon____________, fax __________, C.I.F___ Cont bancar 

_______________ descchis la ____________________ , in calitate de concedent/beneficiar, 

si 

S.C. SALA POLIVALENTA S.A. , cu sediul in CLUJ-NAPOCA, strada MOTILOR nr. 5-7 

Cod Unic de Inregistrare ___________, cont bancar nr.____________________ , deschis la  

Banca Transilvania Cluj reprezentata prin  ____________________ avand functia de director 

general, in calitate de concesionar/operator, 

 s-a incheiat prezentul contract de concesiune a gestiunii indirecte a activitatii de 

administrare a obiectivului sportiv SALA POLIVALENTA. 

 CAP. II OBIECTUL CONTRACTULUI 
Art. 1 Obiectul prezentului contract il constituie administrarea si exploatarea domeniului 

public - obiectivul sportiv Sala Polivalenta. In realizarea acestui obiectiv vor fi organizate 

urmatoarele activitati: 

a.-  inchirierea obiectivului sportiv cluburilor si asociatilor sportive cu caracter amator sau 

profesionist in vederea desfasurarii antrenamentelor si a meciurilor oficiale si amicale; 

b. inchirierea obiectivului sportiv persoanelor fizice sau juridice in vederea desfasurarii 

sedintelor de antrenament sau de meciuri; 

c.- inchirierea si sau organizarea de evenimente culturale cum ar fi concerte, spectacole 

expozitii cu sau fara vanzare cu tematica diversa, conferinte, etc. 

d.- inchirierea spatiilor cu destinatie comerciala. 

Art. 2 Activitatile prevazute in prezentul contract sunt in conformitate cu caietul de sarcini 

întocmit si aprobat prin Hotararea Consiliului Local Cluj Napoca nr.___________ din data de 

_____ si care face parte integranta din prezentul contract. 

CAP. III DURATA CONTRACTULUI 
Art. 3 Durata prezentului contract este de 5 ani, cu drept de prelungire in conditiile legii. 

Art. 4 In cazul in care beneficiarul nu doreste prelungirea contractului la expirarea acestuia, va 

anunta in scris concesinarul/operatorul cu cel putin 6 luni inainte de expirarea termenului 

contractual si va demara o noua procedura de incredintare a activitatilor de administrare a 

domeniului public conform procedurilor legale. 

CAP. IV REDEVENTA 
Art. 6 Pentru bunurile imobile si mobile concesionate, operatorul datoreaza concedentului o 

redeventa anuala. Acesta va fi stabilita ca suma fixa si recalculata anual prin adoptarea unor 

hotarari ale consiliului local in acest sens. 

CAP. V OBLIGATIILE PARTILOR: 
Art. 7 Obligatiile beneficiarului: 



a) beneficiarul se obliga sa puna la dispozitie concesionarului/operatorului, strategia si 

programele de masuri si actiuni privind administrarea domeniului public - obiectivul sportiv 

Sala Polivalenta; 

b) beneficiarul se angajeaza sa acorde sprijin operatorului pe parcursul derularii contractului, 

la initiativa acestuia de a imbunatati activitatile prestate, pentru toate actiunile care nu 

contravin interesului cresterii calitatii activitatilor respective. 

c) sa pună la dispoziţia concesionarului folosinţa obiectivului "Sala Polivalenta" Cluj-Napoca, 

liberă de orice sarcini şi fară obligaţii neonorate, apt să servească scopului căruia i-a fost 

destinat şi să acorde în mod exclusiv concesionarului cu toate drepturile asociate, necesare în 

vederea operării şi administrării obiectivului; 

d) să acorde în exclusivitate concesionarului toate drepturile comerciale, legate de 

mediatizare, denumire şi publicitate, necesare în vederea operării şi administrării 

obiectivului. 

e) să pună la dispoziţia concesionarului întreaga documentaţie privind construcţia şi 

operarea obiectivului şi echipamentele şi instalaţiile care fac parte din acesta. 

f) să garanteze că nu va încerca să interfereze cu sau să influenţeze procesele decizionale ale 

concesionarului. 

g) să garanteze că nu va încerca să împiedice cu ştiinţă concesionarul in îndeplinirea 

îndatoririlor financiare ale acestuia. 

h) să garanteze că va depune toate eforturile pentru a sprijini demersurile de marketing ale 

concesionarului pe durata contractului şi că va acorda asistenţă acestuia, acolo unde va fi 

posibil, pentru a permite concesionarului să maximizeze veniturile. 

Art. 9 Obligatiile concesionarului/operatorului: 

a) operatorul se obliga sa execute integral operatiunile stabilite in caietul de sarcini şi să 

realizeze indicatorii de performanţă stabiliţi; 

b) să furnizeze o echipă de inalt profesionalism, experimentată şi eficientă, să opereze şi să 

administreze obiectivul "Sala Polivalenta" şi toate facilităţile care fac parte din acesta, să 

maximizeze veniturile din găzduirea evenimentelor anunţate, puse în scenă şi concepute de 

terţele părţi organizatoare.  

c) să menţină obiectivul la standardele necesare, solicitate de Consiliul Local al Municipiului 

Cluj-Napoca; 

d) să asigure că securitatea construcţiei este menţinută în orice moment, la standardele 

prevăzute de normativele în vigoare; 

e) sa asigure că obiectivul "Sala Polivalenta" Cluj-Napoca oferă un mediu sigur pentru 

întregul său personal şi vizitatori.  

CAP. VI CONTROLUL EXECUTARII SERVICIULUI DE ADMINISTRARE A 

domeniului public-obiectivul sportiv Sala Polivalenta  
Art. 10 Beneficiarul are dreptul de a urmari, controla si supraveghea modul de respectare si 

indeplinire a obligatiilor contractuale, calitatea si eficienta activitatilor prestate in tot timpul 

prestatiei, intocmind note de constatare pe care le transmite concesioanarului. Aceste note vor 

fi luate in considerare la intocmirea proceselor-verbale de constatare a indeplinirii sarcinilor 

contractuale. 

CAP. VII REZOLVAREA LITIGIILOR 
Art. 11 Orice neintelegere ivita intre parti referitoare la indeplinirea activitatilor, respectarea 

contractului sau plata redevenţei va fi soluţionată pe cale amiabilă iar in caz de nesolutionare, 

partile se vor adresa instanţei judecătoreşti competente material şi teritorial, potrivit legii. 

 

CAP. VIII CLAUZE SPECIALE 

Incetarea contractului de concesiune a gestiunii indirecte 



Art. 12 La incetarea prezentului contract indiferent din ce cauze, impartirea bunurilor realizate 

din fondurile proprii ale cpncesionarului se face conform intelegerii dintre parti. 

Art. 13 Modificarile survenite vor face obiectul unor negocieri cu detinatorul contractului, 

incetarea contractului fiind facuta numai in cazul imposibilitatii operatorului de a se adapta 

noilor conditii de calitate sau cantitate. 

Art. 14 In cazul in care autoritatea administratiei publice locale doreste executarea si a altor 

categorii de activitati, acestea vor face obiectul aprobarii Consiliului Local Cluj-Napoca si pot 

completa lista activitatilor de administrare. 

Art. 15 Prezentul contract poate fi reziliat de beneficiar in cazul in care operatorul nu si-a 

indeplinit timp de 6 luni obligatiile contractuale cu privire la calitatea activitatilor si 

performantelor economico-financiare asumate. 

Art. 16 Contractul este reziliat de drept in cazul in care operatoruleste declarat in faliment. 

CAP. IX DISPOZITII FINALE 
Art. 17 Prezentul contract intra in vigoare la data semnării de ambele părţi. 

Art. 18 Orice modificare, convenita intre parti, va fi materializata prin acte aditionale care vor 

face parte integranta din prezentul contract. 

Art. 19 La prezentul contract se anexeaza Caietul de Sarcini si Regulamentul de organizare si 

functionare a serviciului, Inventarul bunurilor proprietatea publica aferente serviciului de 

administrare a obiectivului sportiv Sala Polivalentă  si procesul-verbal de predare-preluare - 

cadru a bunurilor. 

   

 

  BENEFICIAR,                                                      OPERATOR, 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


