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ANEXA nr. 2 

 

 

PARTENERIAT 

În conformitate cu prevederile HCL nr_____ din __.__.2021, în vederea implementării serviciilor de 

închiriere a trotinetelor electrice în Municipiul Târgu Mureș 

 

Încheiat între: 

Municipiul Târgu Mureş, cu sediul în Municipiul Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, tel./fax. 0265-

________ , cont bancar RO____TREZ_____________, deschis la Trezoreria Municipiului Târgu Mureș, 

cod fiscal 4322823, reprezentat prin Primar Soós Zoltán 

Și 

 

LIME TECHNOLOGY NETWORK SRL,  cu sediul în ________, cont______, cod fiscal 

RO40840651, reprezentat prin Luca Mateescu 

 

Preambul 

Nevoile actuale din oraşele supra-aglomerate, valorile în creştere ale poluării la nivel global, tendinţa de 

sedentarism sau crearea unor sisteme de transport alternative şi eficiente sunt câteva din problemele la 

care sistemul de închiriere a trotinetelor electrice în regim de transport la scara largă vine ca soluţie şi 

poate răspunde concret la aceste provocări de trafic, calitate a vieții și de sănătate publică. 

Sistemul de închiriere a trotinetelor electrice adaugă o opţiune atractivă de mobilitate care completează 

mersul pe jos şi transportul public. Posibilitatea de a folosi trotineta electrică pentru "primii / ultimii 

kilometrii" ai călătoriei are un impact pozitiv asupra atractivităţii transportului public. 

Ideea principală a acestui serviciu este în conformitate cu principiile unei dezvoltări durabile a orașului. 

Cu toate acestea, serviciul nu ar trebui să limiteze funcționalitatea orașului în ansamblu și viața 

cetățenilor săi. 

Prin prezentul Acord, ambele părți declară condițiile în care sunt interesate să coopereze reciproc în 

scopul menționat mai sus și reprezintă o expresie a efortului comun de a dezvolta micro mobilitatea. 

 

Art.1 Obiectivele Parteneriatului 

Obiectul acestui Parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară 

proprie a fiecărei părţi, precum şi responsabilităţile ce le revin din implementarea activităţilor aferente 

proiectului pilot privind implementarea unui sistem de transport alternativ de închiriere a trotinetelor 

electrice în Municipiul Târgu Mureș.  

Prin acest Parteneriat, se dorește:  

Diminuarea efectelor poluării aerului asupra mediului și sănătății populației, cauzate de emisiile de gaze 

de eşapament de la autovehicule; 

Încadrarea emisiilor în valorile limită admise la nivel european pentru aerul ambiental; 

Fluidizarea şi decongestionarea traficului auto general;  

Ridicarea potenţialului de utilizare a transportului alternativ; 

Creşterea mobilităţii urbane; 

Reducerea uzurii infrastructurii; 

Consolidarea imaginii Municipalităţii; 

Creşterea calității vieții și a sănătăţii locuitorilor Municipiului Târgu Mureș. 

 

 

Art. 2 Prezentare proiect 

Sistemul folosit de Lime este un serviciu comun care pune la dispoziţie şi permite oamenilor să 

închiriere o trotinetă electrică pentru o perioadă scurtă de timp, în scopul deplasării pe distanțe scurte și a 

înlocui astfel alte mijloace de transport poluante.   

Conectarea și accesul la funcțiile de blocare/deblocare și locomotorii ale trotinetei electrice se face prin 

intermediul aplicației Lime. Aceasta urmează un flux tehnologic uşor şi modern spre a uşura 

interacţiunea cu utilizatorul final. Modelul propus se bazează pe o independenţă exponenţială în privinţa 

acţiunii utilizatorului în sensul că, acesta poate ridica sau poate parca trotineta electrica într-o 
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multitudine de spaţii create în puncte esenţiale ale oraşului. Flexibilitatea de folosire pus la dispoziția 

utilizatorilor este la baza modelului propus de LIME TECHNOLOGY NETWORK SRL şi vine ca un 

răspuns la formele alternative de transport în cazul oraşelor sufocate de maşini. 

De asemenea, interacţiunea cu sistemul se face numai prin telefonul mobil sau un aparat similar, privind 

identificarea locaţiei unei trotinete electrice disponibile, rezervarea acesteia, funcţia de 

blocare/deblocare, plata prin intermediul telefonului, GPS tracking sau senzor de mişcare. 

Avantajul sistemului, care se controlează în totalitate printr-o aplicaţie mobilă, este acela că poate oferi 

informaţii din mai multe paliere care au legătură directă sau indirectă cu mersul pe trotineta electrică.  

Trotinetele electrice LIME vor fi limitate la o viteză maximă de 24 km/h, conform prevederilor 

Ordonantei de Urgență (OUG) nr. 13/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. 

Fiind în regim dockless (fara rastel sau stație de andocare), nu este necesară nicio investiție suplimentară 

de infrastructură din partea municipalității.  

 

Art. 3 Principiile de bună practică ale Parteneriatului  

(1) Părţile trebuie să contribuie la realizarea proiectului şi să îşi asume rolul lor în cadrul proiectului, aşa 

cum acesta este definit în cadrul prezentului Parteneriat.  

(2) Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor privind 

evoluţia proiectului.  

(3) Părțile trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi de etică cele 

mai înalte.  

(4) Părţile nu se obligă la exclusivitate una faţă de alta. Municipiul Târgu Mureș nu oferă exclusivitate 

unui singur Operator, ci încurajează şi susţine orice Operator care doreşte să dezvolte un proiect similar, 

precum şi cooperarea între diverşi Operatori şi dezvoltatori de servicii conexe. 

 

Art. 4 Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului  

Descrierea activităţilor şi subactivităţilor pe care LIME TECHNOLOGY NETWORK SRL trebuie să le 

implementeze: 

a) Va pune la dispoziția cetățenilor Municipiului Târgu Mureș un sistem de închiriere a trotinetelor 

electrice, de 350 de trotinete electrice, pe perioada valabilității parteneriatului. Acest număr poate 

fi revizuit în funcție de cererea pieței. 

b) Delimitarea zonei de utilizare în format virtual (zone desemnate prin aplicație). 

c) Implementarea unui sistem de management online care să asigure funcționalitatea proiectului. 

Derularea unui program de educare și informare a utilizatorilor atât în cadrul unei campanii de 

comunicare împreună cu Municipiul Târgu Mureș, cât și prin campanii de educație practică de tipul First 

Ride Academy. 

d) Implementarea unui sistem de închiriere cu ajutorul dispozitivelor ”smart” a trotinetei electrice 

prin semnal GPRS, GPS și Bluetooth - prin aplicația LIME. 

e) Punerea la dispoziția Primăriei Municipiului Târgu Mureș a unor rapoarte despre trafic care pot fi 

ulterior folosite de municipalitate în planurile de dezvoltare ale orașului. 

f) Până la date de 30.11.2021,  LIME TECHNOLOGY NETWORK SRL va prezenta 

municipalității numărul de utilizatori pe oră și străzile folosite și  un raport financiar, cu privire la 

activitatea desfășurată prin sistemul de închiriere a trotinetelor electrice, pe raza UAT Târgu 

Mureș, care va cuprinde: 

- situația financiară pentru utilizarea trotinetelor electrice, 

- veniturile și cheltuielile cu privire la activitatea desfășurată. 

  

Art. 5 Responsabilităţi şi angajamente financiare între părți  

a) Toate costurile legate de operarea flotei Lime în cadrul proiectului pilot vor fi suportate de către 

LIME TECHNOLOGY NETWORK SRL, Municipiul Târgu Mureș neangajându-se din punct de 

vedere financiar. 

b)  Municipiul Târgu Mureș se angajează să pună la dispoziția LIME TECHNOLOGY NETWORK 

SRL, cu caracter temporar, parte de domeniului public (trotuar) în vederea amplasării/staționării 

temporare a trotinetelor electrice. 
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c) LIME TECHNOLOGY NETWORK SRL se angajează, , să achite o taxă specială, în valoare de 

_______ lei/ trotinetă electrică / lună, aferentă ocupării temporare a domeniului public,  să 

solicite și să obțină Avizul/Autorizația de funcționare.  
d) Taxa datorată se achită lunar, scadența fiind ultima zi din lună, în conformitate cu Avizul 

Serviciului public Administrația Domeniului Public.  

e) În caz de neplată a taxei la termenul arătat mai sus se vor percepe majorări de întârziere, conform 

legislației în vigoare. 

f) Neplata taxei, inclusiv a majorărilor de întârziere aferente, timp de două luni consecutiv, duce la 

rezilierea Parteneriatului, prin denunțare unilaterală de către Municipiului Târgu Mureş şi la 

anularea Avizul Serviciului public Administrația Domeniului Public. 

g) Plata taxeise va face la casieria Municipiului Târgu Mureş, sau prin ordin de plată, în contul nr. 

RO17TREZ47621330250XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Târgu Mureş, Cod Fiscal 

4322823. 

h) Taxa se va achita de către LIME TECHNOLOGY NETWORK SRL pe toată durata 

Parteneriatului, în conformitate cu Avizul Serviciului public Administrația Domeniului Public și 

cu respectarea termenelor prevăzute în  prezentul Parteneriat. 

 

Art. 6 Drepturile şi sarcinile părţilor  

a) Drepturile părţilor 

Au dreptul să se consulte reciproc, cu regularitate, să fie informate despre progresul în implementarea 

proiectului şi să se furnizeze rapoarte.  

 

b) Sarcinile părților  

Ambele părţi se obligă ca prin acest proiect să nu afecteze desfăşurarea optimă a circulaţiei pietonale şi a 

traficului auto. 

În cazul unui prejudiciu, părţile nu răspund solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul. 

 

Art. 7 Proprietatea  

Pe durata de valabilitate a prezentului Parteneriat fiecare parte își păstrează dreptul de proprietate asupra 

bunurilor sale. 

 

Art. 8 Perioada de valabilitate a Parteneriatului 

Perioada de valabilitate a Parteneriatului începe la data semnării prezentului, pentru o perioadă de 

maxim 6 luni, dar nu mai mult de 31.12.2021, pentru a testa viabilitatea soluțiilor propuse. 

După analizarea rezultatelor obținute în urma implementării proiectului pilot, în situația în care reiese 

necesitatea și oportunitatea proiectului, există posibilitatea prelungirii actului existent sau încheierea 

unui nou act juridic. 

 

Art. 9 Confidenţialitate  

Părţile semnatare ale prezentului Parteneriat convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile 

primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului pilot şi sunt de acord să prevină orice utilizare 

sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părţile înţeleg să utilizeze informaţiile 

confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Parteneriat.  

 

Art. 10 Legea aplicabilă  

(1) Prezentul Parteneriat se supune și i se aplică legislația în vigoare.  

(2) Pe durata prezentului Parteneriat, părţile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării 

anumitor clauze, prin Act Adiţional, oricând interesele lor cer acest lucru, sau când aceste circumstanţe 

au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Parteneriat. 

 

Art. 11 Dispoziţii finale  

Toate posibilele dispute rezultate din prezentul Parteneriat sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot 

soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.  

Întocmit în număr de 3 (trei) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte. 
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Încheiat azi: _________2021. 

 

Municipiul Târgu Mureş                                                          LIME TECHNOLOGY NETWORK SRL 
Semnătură                                 Semnătură 

 

 


