
  

 

CONVENŢIE 

nr. ______/_______/_____ 

 

încheiată astazi ___________ 

 

     între: 

              Metrorex - S.A., cu sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, 

tel/fax 021.312.51.49, înregistrată la Registrul Comerţului Municipiului Bucureşti sub nr. 

J40/6880/1999, CUI 13863739, atribut fiscal RO, cont IBAN: nr. 

RO35TREZ7005069XXX000408 deschis la Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a 

Municipiului Bucureşti, reprezentată de________________________________   , în calitate de 

PRESTATOR, denumită în continuare METROREX 

 

şi 

     Consiliul Local__________, cu sediul în _________, nr tel/fax:______________, cod 

fiscal ________, cont __________, reprezentată prin Primar __________ şi Director Economic 

_________________, în calitate de BENEFICIAR 

 

 având ca temei asigurarea gratuităţii transportului urban cu metroul pentru anul ____ 

beneficiarilor Legii nr. 448/2006 (republicată) privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CAPITOLUL I 

Obiectul convenţiei 

 

     Art. 1 Obiectul prezentei convenţii îl constituie executarea şi vânzarea de către  Metrorex - 

S.A., a legitimaţiilor de călătorie denumite cartele magnetice,  valabile pe anul____, cu număr 

nelimitat de călătorii, în baza necesarului solicitat de  Consiliul Local ___________ , în vederea 

asigurării transportului public cu metroul al beneficiarilor Legii nr. 448/2006 (republicată) privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

CAPITOLUL II 

Obligaţiile părţilor 

 

A. Obligaţiile METROREX   

 

     Art. 2 (1) METROREX  va executa şi livra Consiliului Local __________, pe bază de 

comandă fermă, cartele magnetice nenominale. 

      (2) In comandă se va specifica durata de valabilitate a cartelelor magnetice 

solicitate, avându-se în vedere termenul de expirare a certificatului de persoană cu handicap, şi 

totodată se va face mentiunea "cu însotitor", acolo unde este cazul. 

      (3) Comanda va fi semnată de către primarul oraşului/comunei ___________, 

directorul economic, şeful de serviciu şi responsabilul cu distribuirea cartelelor magnetice. 

 

     Art. 3 (1) METROREX va întocmi şi va transmite lunar beneficiarului factura privind 

contravaloarea cartelelor magnetice eliberate în  baza comenzilor primite de la acesta, iar tariful 

unei cartele ce se va factura va fi cel aprobat conform prevederilor legale, echivalentul unui  

abonament lunar cu număr nelimitat de călătorii. 

  (2)  Preţul cartelei la data încheierii convenţiei este determinabil ca produs al 

preţului unui abonament lunar cu număr nelimitat de călătorii stabilit conform prevederilor legale 



(70 lei conform O.M.T. nr. 505, publicat în M.OF. 206/27.03.2015), înmulţit cu perioada de 

valabilitate cuprinsă între data eliberării cartelei şi data de 31.12.____. 

(3) Cartelele magnetice eliberate persoanelor cu însoţitor vor fi facturate dublu. 

 

     Art. 4   METROREX va comunica Consiliului Local …………., în termen de 5 zile, orice 

modificare de tarif, pentru actualizarea preţului unui abonament lunar cu număr nelimitat de 

călătorii, în vederea facturării de către Metrorex S.A.. 

 

B. Obligaţiile Consiliului Local …………… 

     Art. 5   Sarcina distribuirii cartelelor magnetice livrate revine Consiliului Local ………. 

Cartelele magnetice vor fi personalizate prin înscrierea numelui şi prenumelui beneficiarului. 

Cartelele magnetice vor fi valabile numai însoţite de actul de identitate. Consiliului Local …….. 

va informa beneficiarii despre obligativitatea însoţirii cartelei magnetice de actul de identitate. 

 

     Art. 6 (1) Plata facturilor întocmite de METROREX se va efectua în termen de 30 

(treizeci) de zile calendaristice de la data primirii facturii, conform art.6, alin.1, lit.a) din Legea 

nr.72/2013 privind masurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor 

sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi 

contractante , prin ordin de plată în contul METROREX nr. RO35TREZ7005069XXX000408 

deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti.  

  (2) Pentru întârzierea plăţii facturilor peste termenul prevăzut la alin.(1), 

beneficiarul va plăti prestatorului dobânzi penalizatoare începând cu prima zi de la data expirarii 

termenului prevăzut la art.6, alin.1 din prezenta convenţie pâna la data efectuării plaţii, în cuantum 

de 0,04% pe fiecare zi de întârziere calculată la valoarea neachitată, dar nu mai mult decât suma 

asupra căreia se calculează. 

            (3)  Cuantumul dobânzii prevăzut la alin.(2), se va modifica de drept, ori de câte 

ori pragul dobânzii penalizatoare stabilit de către părţi prin prezentul contract va fi inferior 

nivelului dobânzii legale penalizatoare, astfel cum aceasta este prevăzută de Legea nr. 72/2013, 

respective O.G. nr. 13/2011. 

            (4) Dacă  beneficiarul nu achită contravaloarea facturilor aferente cartelelor 

magnetice eliberate în termenul prevăzut la art.6, alin.1 din prezenta conventie, atunci , prestatorul 

va sista imediat eliberarea cartelelor magnetice si le va anula pe cele deja eliberate într-un termen 

de maxim 10(zece) zile de la data expirarii termenului prevazut la art.6 alin.1 din prezenta 

convenţie, fără nici o altă formalitate prealabilă. 

            (5) Sistarea eliberării cartelelor şi anularea celor deja eliberate, nu va exonera 

beneficiarul de obligaţia achitării dobânzilor penalizatoare ce vor fi calculate de prestator până la 

data achitării efective a obligaţiilor de plată. 

        (6) Consiliului Local ___________ îşi asumă obligaţia de a aduce la cunoştinţă 

Metrorex S.A. dovada efectuării plăţii facturilor restante potrivit prevederilor alin.4 din prezentul 

articol, iar în termen de 48 de ore de la confirmarea de către Trezorerie că beneficiarul a achitat 

facturile scadente, cumulativ cu solicitarea beneficiarului, METROREX va proceda la eliberarea 

altor cartele magnetice în locul celor anulate în condiţiile clauzelor de la alin.4. Costul emiterii 

unor noi cartele magnetice urmând a fi suportat de beneficiar conform prevederilor art.3, alin.1, 

din prezenta convenţie. 

 

CAPITOLUL III 

Rezilierea convenţiei 

 

      Art. 7    (1) Prezenta convenţie se va rezilia de plin drept, fără nicio formalitate prealabilă 

şi fara intervenţia instanţei de judecată, în cazul în care părţile nu respectă obligaţiile prevăzute la 

art. 2, art.3, art.5 şi art. 6 din convenţie. 

                        (2) Partea care nu şi-a îndeplinit obligaţiile decurgând din prezenta convenţie va 

suporta eventualele pagube cauzate, inclusiv cele rezultate din sistarea eliberării cartelelor 

magnetice, precum şi din anularea celor eliberate. 



 

CAPITOLUL IV 

Clauze speciale 

 

      Art. 8     În cazul demagnetizării cartelelor magnetice care au vizibil codul sau 

valabilitatea, Metrorex  S.A. eliberează o nouă cartelă magnetică, preschimbarea acesteia facându-

se în staţia de metrou Gara de Nord, fiecărui beneficiar, pe baza actelor de identitate şi a 

legitimaţiei de persoană cu handicap.  

     

Art. 9   (1) În cazul pierderii, furtului sau deteriorării de orice natură, la solicitarea 

Consiliului Local _________, Metrorex S.A. va anula aceste cartele magnetice, urmând ca în 

termen de 5 zile de la data anulării să elibereze alte cartele magnetice cu acelaşi termen de 

valabilitate. 

            (2) În cazul decesului persoanei cu handicap sau în cazul încetării contractului 

individual de muncă al asistentului personal, Metrorex S.A.  va proceda la sistarea cartelelor 

magnetice emise pentru aceste persoane, în baza cererii Consiliul Local _________ şi a actelor 

doveditoare. 

         (3) Cererea însoţită de actele doveditoare va fi depusă în primele 5 zile ale lunii 

pentru care se solicită scoaterea de la plată, în caz contrar cartele vor fi incluse în decontul lunii 

respective, fiind achitate de beneficiar. 

         

  Art. 10 Modificarea prezentei convenţii se poate face cu acordul părţilor, prin act 

adiţional. 

 

 Art.  11 Prezenta convenţie intră în vigoare la data semnării  şi este valabilă până la data 

de 31.12._______. 

 

      Art.  12 Toate neînţelegerile apărute între părţi în legatură cu interpretarea şi executarea 

prezentei convenţii şi nerezolvate pe cale amiabilă se soluţionează de către instanţele judecătoreşti, 

potrivit legii. 

 

  Art.  13 Prezenta convenţie s-a încheiat azi………………în doua exemplare, câte un 

exemplar  pentru fiecare parte.  

 

      METROREX  S.A.                                                       Consiliul Local _____________  

 

                  PRIMAR 

 

DIRECTOR GENERAL 

 

 

 

 

 

DIRECTOR ECONOMIC  

 

           DIRECTOR ECONOMIC 

                

  

AVIZAT  pentru legalitate:        

DIRECTOR JURIDIC 

 

 

ŞEF SERVICIU A.J.A.  

 

              CONSILIER JURIDIC 

 

 

SERVICIUL PATRIMONIU, ADMINISTRATIV   

 


