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CONTRACT AUTO LA SCHIMB 
 
încheiat astăzi ___________ Bucureşti, România, între: 
 
1. Societatea comerciala S.C. Cob Soft Solution SRL, persoană 
juridică româna, cu sediul în București , bd. Constantin 
Brâncoveanu  nr. 13, înregistrată la Registrul Comerțului sub 
nr. J40/13693/2016, CUI 36646690, cont nr. RO65 INGB 0000 
9999 0630 0085 deschis la ING, în calitate de Locator, 
reprezentată legal de dl. Cornel Bărăgan, pe de o parte 
denumită în continuare PROPRIETAR şi 
 
2. _____________________________ persoană fizică română 
cu domiciliul în _____________________________, legitimată 
cu CI seria ___ nr. _______, având CNP ________________, nr. 
telefon ______________, denumită în continuare UTILIZATOR. 
 
De comun acord au stabilit următoarele: 
 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 
1.1 Obiectul prezentului contract îl constituie închirierea unui 
autoturism, proprietatea SC Cob Soft Solution SRL, având 
următoarele date de identificare: număr de înmatriculare: 
_____, număr de identificare: ________________________, 
categorie autoturism: turism, culoare: _______, an fabricaţie 
______, denumit in cele ce urmeaza „autoturism la schimb". 
1.2 Partile agrează ca autoturismul va fi utilizat de către 
Utilizator cu titlu gratuit, pe toată durata perioadei în care 
autoturismul _______________ cu numarul de înmatriculare 
_____________ aflat in proprietatea Utilizatorului, se află în 
service în scopul reparării acestuia. 
1.3 Autoturismul la schimb se poate utiliza exclusiv pe 
teritoriul României. 

2. TERMENUL CONTRACTULUI 
2.1 Prezentul contract începe să produca efecte începând cu 
data semnării de către parți dar nu mai târziu de data preluarii 
de catre Utilizator a autoturismului la schimb. 
2.2 La data finalizarii reparatiei autoturismului Utilizatorului, 
acesta va preda Proprietarului autoturismul la schimb. 
Predarea și primirea autoturismului la schimb se face exclusiv 
la sediul __________________ situat în _________________, 
Bucureşti. 

3. PLATA  
3.1 Utilizarea autoturismului la schimb în perioada reparației 
se face cu titlu gratuit. 

4. CARBURANT ŞI ULEI 
4.1 Utilizatorul se obligă să achite contravaloarea 
combustibilului consumat pe perioada  
utilizării. În acest scop Utilizatorul are obligaţia de a returna 
autoturismul la schimb cu plinul făcut sau dacă parțile convin 
astfel cu aceeași cantitate de carburant în rezervor ca la 
preluare. 
4.2 În cazul în care, la returnarea autoturismului la schimb se 
constată carburant lipsă, indicat la bord, Utilizatorul va achita 
contravaloarea cantității de carburant lipsă, calculat la un tarif 
de 6 Lei/L. 
4.3 Uleiul şi întreţinerea autoturismelor sunt în sarcina 
Proprietarului. 

5. PRELUAREA ŞI RETURNAREA 
AUTOTURISMULUI 

5.1 Preluarea și returnarea autoturismelor la schimb se face la 
locul, data şi ora indicate în articolul 2.2 al prezentului contract 
sau la o altă dată, oră şi loc stabilite cu acordul Proprietarului, 
cu cel puţin 24 de ore înainte (în acest sens se va purta o 
corespondenţă pe fax sau e-mail). 
5.2 În cazul în care preluarea/recuperarea se va face în afara 
Bucureştiului, acest fapt va atrage un cost suplimentar stabilit 
de către Proprietar de la caz la caz. Predarea şi recuperarea se 

pot face şi în alte localităţi decât Bucureşti, cu acordul 
Proprietarului, acesta urmând a stabili în funcţie de localitate 
costul suplimentar datorat de către Utilizator. 
5.3 Parțile vor întocmi atât la preluare cât și la returnare câte 
un proces-verbal de predare/primire în care se vor consemna 
data și ora transferului, elementele de identificare ale 
Utilizatorului (sau reprezentantului acestuia), elementele de 
identificare ale autoturismului la schimb, eventualele 
comentarii asupra stării tehnice și aspectului autoturismului la 
schimb. 
5.4 Autoturismele vor fi predate Utilizatorului în condiţii 
generale bune, fără defecte ascunse sau vizibile, cu plinul 
facut, precum și toate accesoriile necesare rularii, conform 
prevederilor legale în vigoare. 
5.5 Autoturismul la schimb va fi returnat de către Utilizator cel 
târziu la data preluării autoturismului propriu, la finalizarea 
reparatiei. În acest scop Proprietarul va inștiința Utilizatorul 
prin SMS sau email iar acesta este obligat să se prezinte la 
sediul Proprietarului in termen de maxim 24 de ore de la data 
inștiințării, în scopul returnării autoturismului la schimb și 
preluarii autoturismului propriu. 
5.6 Parțile înteleg și agrează că Proprietarul poate reține 
autoturismul Utilizatorului în cazul în care acesta nu a returnat 
autoturismul la schimb. În acest caz Utilizatorul întelege și este 
de acord să plătească Proprietarului cu titlu de penalitate, un 
tarif de 35 Euro pe fiecare zi de întârziere. Penalitatile curg 
incepind cu data înștiințării. 
5.7 La returnarea autoturismului la schimb se va verifica starea 
tehnica si aspectul autoturismului, existența tuturor 
documentelor, accesoriilor si echipamentelor cu care 
autoturismul a fost preluat. De asemenea se va verifica 
cantitatea de carburant conform prevederilor cap 4. 
5.8 Utilizatorul întelege și este de acord că va achita toate 
daunele provocate autoturismului in perioada utilizării. 

6. UTILIZAREA AUTOTURISMELOR 
6.1 Utilizatorul se angajează să conducă autoturismul la schimb 
respectând dispoziţiile legale privind circulaţia pe drumurile 
publice şi alte reguli cum ar fi, printre altele: 
- nu va supraîncărca autoturismul şi nu-l va folosi pentru 
transportul de marfă; 
- nu se va fuma în autoturism; 
- nu va folosi autoturismul în curse, teste, sau pentru a împinge 
sau remorca alte vehicule sau remorci; 
- nu va efectua reparaţii asupra autoturismului decât la garaje 
auto autorizate şi numai cu acordul şi conform cu instrucţiunile 
Proprietarului, fiind rambursat pe baza prezentării facturii 
eliberate în numele Proprietarului, însoţită de devizul de 
reparaţii; 
- nu va lăsa autoturismul deschis (uşi, geamuri, compartiment 
bagaje) sau cheile în contact; 
- va utiliza autoturismul în concordanţă cu instrucţiunile de 
folosire a autoturismelor emise de producătorul acestuia; 
- nu va circula pe drumuri accidentate, desfundate şi/sau 
nedeschise circulaţiei rutiere;  
- va circula cu autoturismul numai pe drumurile 
marcate pe hartă.  
- va verifica permanent indicatoarele de bord, va opri imediat 
autoturismul şi va anunţa proprietarul maşinii în cazul apariţiei 
unei anomalii sau defecţiuni în funcţionarea autoturismului. 
Neconformarea atrage după sine plata integrală a remedierii 
defecţiunilor survenite. 
- nu va depăşi viteza legală pe drumurile publice şi nu va 
încălca nicio regulă de circulaţie, toate amenzile de circulaţie 
primite de către Proprietar pentru autoturismul la schimb, 
pentru perioada în care acestea se află în folosinţa 
Utilizatorului vor fi suportate în exclusivitate de către Utilziator 
chiar dacă acestea au fost emise de către organele 
competente pe numele Proprietarului. 
6.2 Nerespectarea acestor reguli de utilizare mai sus 
menţionate poate atrage după sine plata de către Utilizator a 
reparaţiilor aferente pentru aducerea autovehicululelor la 
starea de funcţionare iniţială, precum şi a oricăror amenzi sau 
penalizări. 
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6.3 Utilizatorul intelege si este de acord  să folosească  
autoturismul în limita a 100 (o suta) Km pe zi. În cazul în care a 
depașit aceasta limită, să achite Proprietarului contravaloarea 
de 20 Euro pentru fiecare 100 Km sau fracțiune de depășire. 
 

7. ASIGURĂRI 
7.1 Autoturismele vor fi asigurate de către Proprietar în cadrul 
teritoriului statului român împotriva tuturor riscurilor, la care 
se face o referire expresă în poliţa de asigurare a companiei SC 
Cob Soft Solution SRL de către compania sa de asigurări. 
7.2 Mai exact, autoturismele vor fi asigurate după cum 
urmează: 
- asigurare faţă de terţi şi în limita sumelor stabilite de Guvern. 
- asigurare împotriva incendiului la autoturismele închiriate 
- furtul autoturismelor închiriate cu excepţia furtului parţial al 
autoturismelor respective, sau furtului bagajelor transportate 
în autoturismele închiriate. 
7.3 Părţile, de comun acord, prevăd ca în cazul în care daunele 
sunt sub maşină, roţi, cauciucuri, ce nu sunt rezultatul unui 
accident sau alte daune neacoperite de poliţa de asigurare 
atunci cheltuielile de reparaţie vor fi suportate exclusiv de 
Utilizator. 
7.4 Proprietarul îşi va menţine dreptul de a refuza să furnizeze 
orice fel de asigurare şoferului desemnat de Utilizator, în cazul 
în care acesta din urmă este o persoană cu multe cazuri de 
daune la activ. Proprietarul nu îşi asumă nici o responsabilitate 
pentru obiectele lăsate în autoturisme, pe durata perioadei de 
închiriere. 
7.5 În caz de accident este obligatorie declararea acestuia la 
Poliţie, care va constata daunele şi va elibera Procesul Verbal 
de Constatare şi Autorizaţia de Reparaţii. Aceste documente 
sunt indispensabile pentru funcţionarea asigurării şi pentru 
repararea autovehiculului. Declaraţia la Poliţie este obligatorie 
în toate cazurile: dacă sunteţi vinovat, dacă sunteţi victimă, 
dacă sunteţi singur implicat, dacă partea responsabilă nu este 
identificată (ex. daune în parcare în lipsa dvs.). Fără aceste 
documente Utilizatorul este responsabil pentru costurile de 
reparaţii. 

8. DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA 
AUTOTURISMELOR 

8.1 Prezentul document constituie doar un acord pentru 
înstrăinarea unor autoturisme pe termen scurt. Proprietarul va 
rămâne proprietarul autoturismelor, iar Utilizatorul nu va avea 
nici un alt drept cu excepţia dreptului de a fi în posesia 
acestora conform termenilor prezentului contract şi 
Utilizatorul nu va avea nici un drept sau autoritate de a 
transfera dreptul de proprietate, de folosire sau de posesiune 
a autoturismelor către terţi. 

9. RENUNTARE 
9.1 În cazul în care Proprietarul într-unul sau mai multe rânduri 
nu foloseşte unul sau mai multe din drepturile sale, ce derivă 
din prezentul contract chiar şi pe o perioadă lungă de timp, 
aceasta nu poate fi considerată o renunţarea din partea 
Proprietarului a termenilor, condiţiilor, drepturilor sau 
privilegiilor ce vor rămâne în vigoare şi proprietarul va avea 
dreptul de a le folosi în orice moment. 
9.2 Proprietarul nu trebuie niciodată să fie considerat a fi 
răspunzător pentru pierderea de către Utilizator a postului, 
profitului sau pentru daunele sau pierderile de câştiguri în 
cazul în care Utilizatorul este privat din orice motiv de 
utilizarea autoturismelor. 

10. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
10.1 Prezentul contract încetează la data returnării 
autoturismului la schimb de către Utilizator și achitării de către 
acesta, integral, a tuturor obligațiilor sale materiale și 
financiare stabilite prin acest contract. 

11. REZILIERE 
11.1 În cazul în care Utilizatorul nu îşi respectă oricare dintre 
obligaţiile contractuale sau le indeplineşte defectuos 
(indiferent de motivul ce generează o astfel de încălcare 
obligaţională şi indiferent dacă acestea sunt neprevăzute sau 

constituie o forţă majoră), Proprietarul va avea dreptul în orice 
moment şi fără nici o notificare să-şi exercite, cumulativ sau 
nu, atât dreptul de a rezilia prezentul contract cât şi dreptul de 
a pretinde de la Utilizator daune sau penalităţi. 
11.2 Odată cu rezilierea contractului de închiriere Utilizatorul 
are obligatia de a returna autoturismul la schimb închiriate în 
termen de maxim 24 de ore. Refuzul Utilizatorului de a returna 
imediat automobilele inchiriate va duce la aplicarea de 
sancţiuni asupra Utilizatorului în baza legii penale pentru 
delapidare, hotărâri judecătoreşti de suspendare împotriva 
acestuia. 
11.3 Contractele autoturismului la schimb încheiate de acelaşi 
Utilizatorul sunt indivizibile, în sensul că rezilierea unui 
contract auto la schimb implică rezilierea la discreţia 
proprietarului a tuturor contractelor auto la schimb cu acelaşi 
Utilizator. 

12. LITIGII 
12.1 Eventualele litigii ivite cu privire la derularea prezentului 
contract se vor soluţiona pe cale amiabilă. În situaţia în care 
eventualele litigii nu se pot rezolva pe cale amiabilă, 
soluţionarea litigiilor revine instanţei competente, preferabilă 
în acest contract fiind instanţa de la sediul proprietarului. 

13. FORŢĂ MAJORĂ 
13.1 În situaţia în care apare un caz de forţă majoră, aşa cum 
este definit în legislaţia română, acesta exonerează de 
răspundere partea aflată în imposibilitate de îndeplinire a 
obligaţiilor asumate. Cazul de forţă majoră se dovedeşte cu 
acte. 

14. CLAUZE SPECIALE 
14.1 Orice comunicări între părţile contractante cu privire la 
prezentul contract se vor face în scris, prin fax, e-mail, 
telegramă, scrisoare recomandată cu confirmare de primire, 
notificare. 
14.2 În situaţia în care una dintre părţi îşi schimbă 
sediul/domiciliul, se reorganizează, fuzionează, ori îşi schimbă 
vreuna dintre datele de identificare, aceasta este obligată să 
comunice celeilalte părţi în termen de 2 zile noile date de 
identificare. 
14.3 Eventualele prejudicii încercate de cealaltă parte ca 
urmare a necomunicării, vor fi suportate de partea în culpă. 
14.4 Taxele pentru executarea prezentului contract vor fi 
suportate de Utilizator. Astfel, Utilizatorul se obligă să 
plătească toate taxele prezente şi viitoare ce sunt plătibile sau 
sunt impuse Proprietarului sau Utilizatorului. 
14.5 Orice modificare la prezentul contract se poate face doar 
în scris, prin acordul ambelor părţi. 
14.6 Prezentul contract auto la schimb nu poate fi transferat 
unui terţ de către Utilizator fără aprobarea Proprietarui în 
scris. 
14.7 Toate Anexele la contract prezente şi viitoare fac parte 
integrantă din acesta. 
14.8 Prevederile prezentului contract se completează cu 
prevederile legale în vigoare din Codul comercial, Codul Civil 
precum şi cele din legi speciale. 
14.9 Prin semnarea acestui contract, Utilizatorul declara pe 
propria răspundere că a luat la cunoștință și ca va respecta 
clauzele stipulate. 
14.10 Prezentul contract s-a încheiat astăzi ________, la 
Bucureşti, în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru 
fiecare parte. 
 
PROPRIETAR UTILIZATOR 
SC Cob Soft Solution SRL 
 
 
Am citit, înteles și sunt de acord cu prevederile art 6.3 referitor 
la utilizarea în limita a 100 Km pe zi.  
 


