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ANU NT 

În conformitate cu dispoziţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică , republicată , 

Primarul Municipiului Sibiu aduce la cunoştinţă publică faptul că a in iţiat 

următorul proiect de hotărâre : 

Proiect de hotărâre 
pentru aprobarea Regulamentului pentru utilizarea sistemului automat de 

Închiriere biciclete În regim self-service SIBIU BikeCity 

care urmează a fi supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Sibiu. 

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris, până la data 
de 18 martie 2022, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu 
privire la Proiectul de hotărâre sus-menţionat, al cărui conţinut îl dăm publicităţii 
însoţit de documentele care justifică necesitatea adoptări i actului normativ propus 
spre aprobare. 

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi depuse 
la adresa de e-mail pms@sibiu.ro sau letric la sediul Primăriei Municipiului Sibiu 
din str. Samuel Brukenthal nr. 2, camera 8. 

Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul propriu al Primăriei la 
secţiunea https://sibiu.ro/consiliu/proiecte_dezbatere şi la Centrul de Informaţii 
pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu. 

) 
lfVIAR 
q9ra Fodor 

SECRETA- Â ENERAL 
Dorin 1if Nistor 



ID Vll .A.5 

PROIECT 
JUDETUL SIBIU 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU 

HOTĂRÂREA NR ... .... . 
privind aprobarea Regulamentului pentru utilizarea sistemului automat 1cif închiriere 

biciclete în regim self-service SIBIU BikeCity 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în şedinţa ordinară din data de ....... 2022, 
Analizând: 
- referatul de aprobare nr.16002/03.03.2022 privind oportunitatea promovării Proiectului de 

hotărâre privind aprobarea Regulamentulu i pentru utilizarea sistemului automat de închiriere 
biciclete în regim self-service SIBIU BikeCity, întocmit de initiator primar Astrid Cora Fodor, 

- raportul de specialitate nr.16970/07.03.2022 prin care Serviciul Public de Administrare a 
Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu propune aprobarea Regulamentului pentru utilizarea 
sistemului automat de închiriere biciclete în regim self-service SIBIU BikeCity, 

în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa deciziona lă în 
administraţia publ ică , republicată , 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. c) şi d), alin. 7 lit. f), art. 136 alin.1 şi alin.8, art. 196 
alin.1 lit. a) şi art. 243 alin.1 lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă Regulamentul pentru utilizarea sistemului automat de înch iriere biciclete în 
regim self-service SIBIU BikeCity, conform anexei nr.1 care face parte i ntegrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu va 
asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri. 

Adoptată în Sibiu la data de „ ....... 2022. 
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RAPORT DE SPECIALITAT ~~~~~l~~~.Dr_20J2. 
privind aprobarea Regulamentului pentru utilizarea sistemului 

automat de închiriere biciclete în regim self-service SIBIU BikeCity 

Analizând referatul de aprobare nr. 16002/03.03.2022 privind oportunitatea 
promovării Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru 
utilizarea sistemului automat de închiriere biciclete în regim self-service SIBI U 
BikeCity întocmit de iniţiator primar Astrid Cora Fodor, propunem Consiliului 
Local al Municipiului Sibiu aprobarea acestuia în forma prezentată de iniţiator, 

din următoare le motive: 
- proiectul SIBIU BikeCity are ca scop principal uti lizarea bicicletei ca o 

alternativă la alte mijloace de transport poluante, o alternativă ecologică privind 
reducerea emisiilor de dioxid de carbon; 

- sistemul automat de închiriere biciclete în regim seif- service - SIBIU 
BikeCity este un serviciu oferit de Primăria Municipiului Sibiu, derulat prin 
Serviciu l Public de Administrare a Domeniu lui Publ ic si Privat Sibiu, care constă 

în amplasarea pe domeniul public al Municipiului Sibiu de staţii automate de 
închiriere biciclete în regim self-service; 

- sistemul automat de închiriere biciclete Sibiu BikeCity reprezintă un 
ansamblu integrat care oferă posibilitatea închirierii de către persoanele fizice a 
bicicletelor, în mod neasistat; 

- implementarea acestui sistem automat de închiriere biciclete va conduce la: 
- promovarea mobi l ităţii durabile şi reducerea emisiilor de dioxid de 

carbon; 
- sporirea gradului de mobilitate în zona centra lă ş i zonele limitrofe; 
- diminuarea poluării şi a zgomotului urban; 
- promovarea unui transport public modern şi comutarea de la 
autovehicul la soluţii alternative de mobilitate; 
- crearea unei so l uţii care să asigure un acces mai uşor al 
persoanelor la locul de muncă , la furnizorii de servicii sau alte zone 
de interes; 
- creşterea calităţii vieţi i. 



Având în vedere faptul că bicicleta reprezintă o soluţie viabilă în raport cu 
celelalte modalităţi de transport, fiind nepoluantă fonic şi protejând mediul 
înconjurător, aceasta este o alternativă menită să încurajeze locuitorii şi turiştii 

să se deplaseze mult mai eficient în Municipiul Sibiu. 
În vederea stabilirii conditiilor de utilizare a sistemului automat de închiriere 

' 
biciclete în regim self-service SIBIU BikeCity, astfel încât această activitate să se 
desfăşoare în condiţii de siguranţă, este necesară aprobarea unui regulament 
prin adoptarea de către consiliu local a unei hotărâri în acest sens. 

În conformitate cu art. 129 alin.2 lit.c) şi d) şi alin. 7 lit. f) , ale art. 196 alin.1 
lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

Având în vedere prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică , republicată , 

Propunem Consiliului Local al Municipiului Sibiu aprobarea Proiectului de 
hotărâre privind Regulamentul pentru utilizarea sistemului automat de închiriere 
biciclete în regim self-service SIBIU BikeCity, conform anexei nr.1 la prezentul 
raport. 

Subsemnaţii semnatari ai prezentului raport de specialitate certificăm în 
privi nţa real ităţii, valabilităţii şi legalităţii datelor înscrise în conţinutul acestuia cât 
şi asupra îndeplinirii tuturor procedurilor de avizare. Documentaţia poate fi 
promovată spre analiză şi dezbatere în şedinţa Consiliului Local. 

PRIMĂRI MUNICIPIULUI SIBIU 

VICEP./l,iMAR ŞEF SERVICIU p. DIRECTOR ECONOMIC 
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REGISTRU AGRICOL 

CorinJ~oKOR Andrefjff PATACHI Claudia T4MBIŢAŞ 

SERVICIUL PUBIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI 
PRIVAT SIBIU 

DIRECTOR CONTABI L ŞEF p .ŞEF SERVICIU PARCĂRI 
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Raluca _#AILER 



Anexa nr. t lu rapo r tul nr. 3636 I 07.03.2022 

Regulament pentru utilizarea sistemului automat de 
închiriere biciclete în regim self-service 

SIBIU BikeCity 

ARTICOLUL I. SCOPUL SERVIC IULU I 

(I) Transportul prin intermediul bicicletelor reprezintă o alternativă pentru mobi litatea în oraş. 

Aceste reglementări delinesc condiţiile în care utilizatorii pot folosi şi accesa sistemul SIB IU 
BikeCity. Uti lizarea unei biciclete prin acest serviciu implică acceptarea expresă a tuturor condiţiilor 
prc7cntutc în acest Regulament. 

Proi1.:cwl . IBI U 13ikeCity arc cu scop principal utilizarea bicicletei ca o alternativă la alte mijloace de 
cransport poluante. o alternati vă ecologică privind reducerea emisiilor de dioxid de carbon. 

SISTEMUL AUTOMAT DE ÎNCH IRIERE BICICLETE ÎN REGIM SELF- SERVICE - SIBI U 
13ikeCit). denumit în continuare „Sistem„, este un serviciu oferit şi operat de Primăria Municipiului 
Sibiu. prin Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public ş i Privat Sibiu (S.P.A.D.P.P. Sibiu ). 

(2) tili1atorii au la dispoziţie următoarele date de contact: 

SERVICIUL PUBLIC DE ADMIN ISTRARE A DOMENIULU I PUBLIC Ş I PRIVAT SIBI U 
Sediu: ibiu. P iaţa Mică, Nr.22, cod poştal 550182 
1 ci. I fax .: +40 269 213 302, 
Telefon dispecerat: 0791 /00 I. I 00 (program 06:00 - 24:00) 
Aplicaţie: PBSC (Public Bike System Company) disponibilă pc sistemele de operare Android şi 
iOS 
e-mail: bikccitv(a sibiu.ro; 
site: bikecity.sibiu.ro; 

(3) Sistemu l constă în amplasarea pe domeniul public al Municipiului Sibiu de staţii automate de 
înch iriere biciclete în regim se lf'-service, liecare prevăzute cu un terminal de plată/informaţii şi 

locaţii securizate pentru andocare biciclete. Sistemul permite utilizatorului să închirieze o 
bicic letă c.:onform metodelor descrise în prezentul regulament. 

(.t) Vn fi pusă la dispo;riţia utilizatorilor o notă iniţială de 540 de biciclete, 8 triciclete pentru seniori 
şi 4 triciclete pentru persoane cu dizabi li tă\i, distribuite în 44 de locaţii amplasate în diferite zone 
ale oraşului. 

În cuprinsul prezentului Regulament, orice referire la biciclete include şi tricicletele. 

(5) Accesarea Sistemului SIBIU BikeCity este condiţionată de acceptarea termenilor genera li, 
pn:cum şi u notei de prelucrare a datelor cu caracter personal. valabile la momentul utilizării 

sistemului ş i care se pot modifica oricând pe durata funcţionării sistemului. Termenii genera li şi 
nota de prelucrare a datelor cu caracter personal se aduc la cunoştinţă înainte şi pe parcursul 
utili;rării serviciului şi se consideră ca fiind acceptate prin continuarea demersurilor pentru 
uti I i1.:area servici i lor de înch iriere a bicicletelor. 



ART ICOLUL 2. DISPONIBILITATEA SERVI CI ULUI 

(1) Intervalul orar de închiriere este 06:00-24:00, de luni până duminică. 

(2) istcmul este disponibil pe tot parcursul anului, cu excepţia perioadei din sezonul rece. În funcţie 
de condi\iile meteo din această perioadă a sezonului rece sau în alte situaţii excepţionale, 

programul de utilizare poate să difere. 

(3) Serviciul Public de /\drninistrare a Domeniului Public ş i Privat Sibiu, nu este răspunzător pentru 
eventuale prejudicii/daune interese cauzate de suspendarea programului de utilizare a sistemului 
de închiriere a bicicletelor pentru motivele menţionate anterior. În cazul unei opriri sau 
întreruperi a sistemului, operatorul va face tot posibilul pentru a informa utilizatorul în timp real 
cu privire la condi ţiile de disponibilitate a sistemului prin intermediul site-ului web, al aplica\iei 
sau orice alte mijloace de comunicare/informare. 

(..i) Scopul sistemului este acela de a utili za bicicleta ca o alternativă la mijloacele de transport 
poluante, c itarea aglomeraţiei în trafic ş i sporirea mobilită\ii în municipiul ibiu. 

ARTICOLUL 3. UTILIZAREA SISTEMULUI 

(1) 'istemul SIBIU BikeCity este accesibil oricărei persoane denumite ,.11tili=ator", în următoare le 

rnncli\i i: 

- să aibă peste 14 ani la data înregistrării; 

- su lie apt pentru ciclism ş i să nu a ibă contraindicaţii medicale; 

- să respecte prevederile O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- să respecte prevederile H.G. nr. 139 112006, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 
O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi 
completăril e ulterioare. 

(2) Triciclctde pentru seniori sunt destinate ş i pot fi utilizate doar de către această categoric de 
uti I izatori . 

(3) Tricicletele adaptate cu sisteme de pedalare accesibile pentru persoane cu dizabilităţi sunt 
destinate şi pot fi utilizate exc lusiv de către această categorie de utilizatori. 

H) isternul poale ti accl:!sat atât de "wili::atori înregistra(i'' cât ş i de către .,utili=atori neinregistrafi" 

prin plato tarifelor prevăzute şi în acord cu procedura descrisă în prezentul Regulament. Acolo 
unde nu se precizea7ă altfel în cuprinsul prezentului Regulament, orice referire la utilizator se 
referă atât la "utili::atorii inregistrafi'' cât ş i la „utilizatorii neinregistrafi". 

(5) Pen tru 111ili::atorii inregistra{i, se poate deschide un singur cont şi emite un singur abonament per 
persoană, iar pentru accesarea ş i utilizarea sistemului de închiriere biciclete prin sistemul SIBI U 
BikeCity. utilizatorii au următoarele o pţiuni pentru crearea ş i validarea unu i cont de util izator: 

• util izarea de dispozitive mobile pent ru accesarea aplicaţiei PB C (Public Bike ystcm 
Company) dispon i bilă în GooglcPlay, App Storc; 

• utilizarea terminalului inteligent aflat în staţ i ile de închiriat biciclete; 

• accesarea site-u lui bikecity.sibiu.ro. 



(6) tatutul de wili::ator Înregistrat necesită, pe lângă realizarea şi activarea unui cont de utili::ator 

înregistrat. rurnizarea datelor de identificare personale, furnizarea unei adrese de e-mail valide. a 
numărului de telefon ş i adăugarea şi înregistrarea unei metode de plată (card bancar), precum şi 
câteva măsuri de validare. 

(7) roii utilizatorii sistemului sunt obligaţi să citească termenii ş i condiţi ile şi să le accepte înainte de 
a utiliza sistemul pentru prima dată. 

(8) impia utiliza re a sistemului implică acceptarea deplină şi fără rezerve de către orice utilizator 
(înregistrat sau neînregistrat) a tuturor condiţiilor prevăzute în prezentul Regulament şi în 
termenii ş i conditiile de utilizare a sistemului , iar pentru acordul utilizatorului privind conţinutul 
termenilor ş i condiţiilor nu este necesară semnătură olografă sau electronică. 

ARTICOLUL ..i. TARJFE ŞI MODALITATE DE ÎNCHIRIERE A BICICLETELOR 
ECŢIUNEA I. - Tarife ş i durate de închiriere 

Tarife ş i durate de închiriere: 
Tip utiliza re Tarif Dura tă închiriere bicicletă Timp Termen returnare 

nefracţionat bicic letă 

per utilizare 
Ocazion ală I leu 1 oră 1 oră - până la ora 24:00, 

în ziua închirierii 
10 lei I zi* I zi - până la ora 24:00, 

în ziua închirierii 
--

Abonamente** 20 lei 20 ore ( 1.200 minute)*** I minut - până la ora 24:00, 
în ziua închirierii 

30 lei 30 ore (1.800 minute)*** I minut - până la ora 24:00, 
în ziua închirierii 

40 lei 40 ore (2.400 minute)*** I minut - până la ora 24:00. 
în ziua închirierii 

<.:acordă o bonifica\ie de 10 orc (600 minute) pentru utili zatorii înregistraţi care au utilizat bicicleta 
mai mult de 40 de ore pe parcursul unei luni calendaristice. 
Boniticaţia se acordă la începutul următoarei luni***. 
~ 

* 
** 
*** 

( I ) 

ziua în curs 
posesorii de abonamente pot închiria în acelaşi timp până la 4 biciclete, de pc acelaşi cont 
activ pc durata anului în curs, conform perioadei ş i condi ţiilor de utilizare din prezentul 
Regulament 

Bicicleta închiriată va li returnată cu respectarea termenului de utilizare. iar în caz contrar vor fi 
apl icate sancţiun i contravenţionale. 

Dacă bicicleta nu este returnată în maxim 12 orc (de la expirarea termenului de returnare. 
respectiv ora 24:00) este considerată suspiciune de furt a bicicletei, sens în care vor li sesizate 
organele de cercetare. 

(2) Costurile achitate sunt definitive ş i nu pot li restituite, indiferent de motiv. 



(3) Pc l ângă costurile de mai sus se vor adăuga ori ce al te costuri asociate necesităţ ii de rcpara\ie, 
remediere sau înlocu ire în cazul pagubelor. distrugerilor sau prejudiciilor de orice fe l care decurg 
tlin utilizarea necorespunzătoare a bicicletelor. 

(4) Primăria Municipiului Sib iu poate stab ili punerea la di spoziţie a bicicletelor, în regim gratuit cu 
ocazia unor concursuri , evenimente avizate, alte situaţii. 

SECŢ I UNEA li. - Închirierea ş i returnarea bicicletei 

( I) Debloca rea bicicletei pentru a începe închirierea: 

Bicicletele se pol închiria de la orice staţ ie de închiriat din sistemul SIBIU BikeCity, în măsura 
disponibilităţii acestora ş i în limitele programului de funcţionare. 
Condiţiile de preluare a bicicletei, drepturile ş i obligaţiile care se apl ică la momentul închirierii sunt 
cele afişate pc si te-ul bikecity.sibiu.ro, în aplicaţia PB C (Publ ic Bike System Company) sau în staţiile 
ck închiriere biciclete. 
Utili zatorul arc obli gaţia de a verifi ca starea tehnică a bicicletei în primele 10 minute de la închiriere. 
În cazul în care constată o defecţiune existentă, trebuie să returneze bicicleta în aceeaş i staţie ş i să 
anunţe Dispeceratul SIBIU BikeCity. În aceste 1 O minute nu se vor percepe costuri. 

(2) Pentru a prelua o bicicl etă din staţia de înch iriere biciclete sunt disponibile diferite opţi uni : 

A. UTILI ZATORI ÎNREGISTRATI 

Notă: Este necesa ră crearea în prea la bil a unui cont de util iza tor conform preciză rilor de la 

Art icolul 3, Secţiunea I. 

I . utilizând a plicaţia din telefonul mobil, prin scanarea codului QR de pe bicicletă: 

- utilizatoru I înregistrat trebuie să fie autentificat în aplicaţie; 

- se se lectează .. Deb locaţi folosind codul QR" din aplicaţie; 
- se alege bicicleta ş i scanează codul QR, apl icat pe cadrul bicic letei; 
- un semnal sonor şi un semnal luminos (verde) la sistemul de andocare vor confirma 

deblocarea bicicletei pentru uti I izare. 

2. utilizând aplicaţia din telefonul mobil, prin introducerea unui cod numeric generat de 

a plicaţie, la tastatura sistemului de a ndoca re al bicicletei: 

- ut i I in11oru I înregistrat trebuie să lic autentificat în api i caţ ie; 

- se s<.:lcctcază .,Deblocaţi folosind codul numeric" din aplicaţie; 

- se alege bicicleta şi se introduce codul numeric format din 5 cifre, la tastatura sistemului 
de andocare a bicicletei: 

- un semnal sonor ş i un semnal luminos (verde) la sistemul de andocare vor confirma 
deblocarea bicicletei pentru utili zare. 

3. utilizând termina lul inteligent, prin introducerea codului numeric generat de termina l, la 

tastatura s is temului de a ndocare a l bicicletei: 

- utili zatorul înregistrat se autentifică la terminalul inteligent urmând paşii afi şaţ i pe ecranul 
terminalului; 

- se selectează „Deblocaţ i folosind codul numeri c''; 



se nlege bicicleta ş i se introduce codul numeric la tastatura sistemului de andocnrc n 
bicicletei: 

- un semnal sonor şi un semnal luminos (verde) la sistemul de andocare vor con firma 
deb locarea bicicletei pentru utilizare. 

B. UTILIZATORI NEÎNREG ISTRATI 
Notă: Este necesară deţinerea unui card bancar va labil. 

I. util izând cardul bancar la terminalu l inteligent, prin introducerea codului numeric 
generat de terminal, la tastatura sistemului de andocare a bicicletei 

- se scanează cardul bancar la terminalul inteligent; 

- se selectează „Deblocaţi folosind codul numeric"; 

se alege bicicleta şi se introduce codul numcnc la tastatura sistemului de andocare a 
bicicletei: 

- un semnal sonor şi un semnal luminos (verde) la sistemul de andocare vor confirma 
deblocarea bicicletei pentru utilizare. 

(3) Blocarea temporară a bicicletei în afara unei staţii în timpul închirierii. este disponibilă 
numai utilizatorilor care utilizează apl icaţia de pe telefonul mobi l. 

3.1. Ut ilizatorul. în situaţia în care doreşte să se oprească temporar în alte spaţii. unde nu se 
regăsesc staţii de andocare disponibile în apropiere, trebuie să se asigure că parchează 
bicicleta numai la rastele de biciclete sau locuri special amenajate ş i să folosească doar 
dispozitive de blocare cu care este prevăzută bicicleta, astfel: 

(I) în aplicatic, în fereastra ,,închiriere curentă"', se alege opţiunea ,.b locare temporară": 
(2) se scanează codul QR al bicicletei pentru a activa lacătul conectat; 
(3) se derulează cablul de fixare situat în coş şi se prinde în jurul unui punct fi x (parcare 

pentru biciclete prevăzut5 în acest scop); 
(4) se împinge mânerul de blocare (de la roată) în jos; 
(5) se introduce capătul cablului în locaţia prevăzută în acest scop pe lacăt asigurându-se 

că roata este blocată: 
(6) pe ecranul aplicaţiei se afişează mesajul „bicic letă blocată cu succes". 

IMPO H.TANT: În timpul unei opriri temporare, contorul de timp al cursei continuă să ruleze, 
iar bicicleta ră mâne în responsabilitatea excl usivă a utilizatorului. 

3.2. Pentru a încheia o oprire temporară în afara staţie i şi a-şi continua călătoria, utilizatorul 
efectuează următoarele operaţiuni: 

(I) în ap i i caţ i c, în fe reastra „închiriere curentă", se alege opţiunea „deblocare"; 
(2) se scanează codul QR al bicic letei pentru a debloca bicicleta: 
(3) se scoate cablul de blocare de pe dispozitivul de blocare a roţilor ş i se fixează în coşul 

bicicletei: 
( 4) în api i caţie se afişează un mesaj „bicicletă deblocată cu succes". 



(-') Returna rea bicicletei în staţiile de a ndocare a bicicletelor : 

4.1. Returnarea bicicletelor se va face doar în sistemele de andocare din staţiile SIBIU 
BikeCity. Pentru a returna o bicicletă în staţie după uti lizare, utilizatorul va fixa bicicleta 
(deblocată ini ţia l la momentul închi rierii) în sistemul de andocare. Un semnal sonor ş i 

luminos verde va confirma fixarea iar perioada de închi riere este apoi finali zată. Dacă 

fixarea bicicletei în suport nu este corespunzătoare, semnalul sonor este diferit, iar culoarea 
luminii este roşie. În acest caz, utilizatorul trebu ie să încerce să repete procedura de fixare a 
bicicletei sau să apeleze telefonic Dispeceratul SI BIU BikeCity dacă problema persistă . 

..i.2. Prin excepţ ie, în situaţ ia în care toate sistemele de andocare ale unei staţii din sistemu l 
SIBI U BikeCity sunt ocupate la un anumit moment dat, utilizatorul va putea preda bicicleta 
prin blocarea acesteia in imediata apropiere a staţ i e i. Perioada de închiriere se va putea 
final iza numai dacă sistemul GPS al bicicletei recunoaşte că aceasta se află în spaţiul vi11ual 
predetinit al unei s taţii SIBI U BikeCity. 

(5) Returna rea bicicletelor în caz de defecţiu ni: 

Ut ili zatorul este obl igat să anunţe Dispeceratul SIBIU BikeCity la apariţia oricăror defecţiuni pe 
durata folosir ii bicicletei şi să o returneze la cca mai apropiată staţie, după andocarea acesteia să 
acţioneze butonul de reparaţii prevăzut pe sistemul de andocare. 
În s ituaţia în care nu se mai poate continua deplasarea cu bicicleta, trebuie să anunţe Dispeceratul 
SIBI U BikeCity ş i să aştepte operatoru l în vederea efectuării procedurilor de preluare a bic icletei. 

(6) Informaţii şi instrucţiuni detaliate privind operaţiunile aferente activităţii de înch iriere a 
bicicletelor (de exemplu: creare cont, actualizare/modificare cont, utilizare ap licaţie, utilizare 
terminal. utilizare sistem de andocare, etc.), vor fi disponibile pc pagina web a sistemului 
\V\Vw.bikecity.sibiu.ro. 

(7) Sugestii ş i reclamaţii se pot transmi te pe e-mail : bikecity@sibiu.ro 

ARTICOLUL S. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE UTILIZATORULUI 
(1) Utilizatorul arc dreptul de a fo losi bicicletele exclusiv pent ru uzul propriu. 

(2) Ech ipamentu l închiriat va fi fo losit exclusiv de utilizatorul în cauză şi doar pentru transportul 
personal. 

(3) Utilizatorul trebuie să fo losească bicicleta doar pe trasee ş i rute corespunzătoare nivelului său de 
experienţă. 

(-') Utilizatorul este obligat să returneze bicicleta preluată la timp conform prezentului Regulament ş i 

în starea în care a fost pre I uată, cu excepţia uzurii normale. 

(5) Uti lizatorul este obligat să nu înstrăineze bicicleta ridicată ş i să nu comunice codul numeric 
pentru deblocarea bicicletei unei alte persoane. 

(6) Utilizatoru l este obligat să nu utilizeze bicicleta în condiţ i i care pot deteriora bicicleta. 

(7) Utilizatorul este obl igat să nu depăşească sarcinile maxime admise de 150 kg pe bicicletă din care 
maxim I O kg în coş. 



(8) Utilizatorului îi este interzis să participe la curse de biciclete sau să practice sporturi extreme. 
folosind bicicleta închiriată; 

(9) Utilizatorul este obligat să nu subînchirieze la terţi sau să nu fie utilizate în alte scopuri 
comerciale. profesionale (curier, livrare produse. publicitate, etc.). 

( I O) Lt iliaitorul este ob ligat să comunice sau să îşi actualizeze datele personale ori de câte ori este 
calul. 

( 11 ) Utili1atorul este obligat să respecte prevederi le O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice. ale H.G. nr. 1391/2006, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 
O.U.G. nr. 195/2002 precum ş i a celorlalte prevederi legale referitoare la deplasarea pe bicicletă 
în s i guran\ă pc drumurile publice sau pe pistele special amenajate. 

(12) Utilizatorul arc dreptul de a cere ş i primi informaţii cu privire la servici ile de închiriere a 
bicic letelor. 

(13) Utilizatorul are răspunderea integrală în caz de orice incidente (evenimente rutiere, tamponări. 
accidente, etc.) cât ş i pentru daunele de orice natu ră (materiale, morale. fizice etc.) provocate 
unei tcrtc părţi pc durata utilizări i bicicletei. În acest caz are ob li gaţia să informeze în cel mai 
scurt timp. telefonic Dispeceratul SIBI U BikeCity la num ttru l de telefon mobil 079 1 00 I I 00 şi 
ulterior să comunice copii după documentele întocmite în aceste situaţii. Serviciul Public de 
Administrare a Domeniului Public şi Privat Sibiu nu este răspunzător în cazul oricăror 

incidente/accidente/pagube de orice fe l, cauzate prin folosirea bicicletelor de către util izatori. 

(1-t) Utilizatorul este ob ligat să fo losească echipamentul înch iriat în condiţii de exploatare norma lă. să 

evite lovirea sau pierderea subansamblelor echipamentului închiriat şi este interzisă transportarea 
bicicletelor cu orice mijloc de transport fără acordul prealabil. în scris, al operatorului. În caz 
contrar. S1.:rviciul Public de Administrare a Domeniului Public ş i Privat Sibiu va putea pretinde 
despăgubirea la valoarea de piată a reparaţie i sau a echipamentului (subansamblului) lipsă. 

( 15) I.a aparit ia oricăre i de fecţiuni survenite pe perioada utilizarii (frânc, manete frâne, schimbătoare. 

gh idon, şa. cadru, ro\i, spiţe, jante, lanţ , etc. ), uti lizatorul are obligaţia să anunţe telefonic 
Dispeceratul SIBIU BikeCity la numărul de telefon mobil 079 1 001 100. Este interzisă repararea 
sau orice modificare adu să bicicletei. de către utili zator. 

( 16) În cantl furtului bicicletei, utilizatoru l are obligaţia ca în cel mai scurt timp să declare furtul la 
Poli tia Municipiului Sibiu, să informeze telefonic Dispeceratul SIBIU BikeCity la numărul de 
telefon mobil 0791 00 I I 00 ş i să comunice copi i după declaratie ş i documente (înregistrate la 
Polit ia Municipiului Sibiu). 

(1 7) În situaţii deosebite în care se constată că nu se respectă prevederile legale ale prezentului 
regu lament. ervic iul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat Sibiu, poate întrerupe 
utili:1.urca bicicletei şi va asigura transportarea acesteia la staţii de andocare sau service. 
notificând utilizatorul care a închiriat bicicleta. 

(18) Pentru încăl ca rea prevederilor alin. ( I) - (16) di n cuprinsul prezentului articol, Serviciul Public 
de Administrare a Domeniului Public ş i Privat poate dispune ca măsură admin i strat i vă anularea 
contulu i şi după caz a abonamentului şi după caz, aplicarea unei interdicţii de accesare a 
sish:mu lui. 



ARTICOLUL 6. CONFIDENŢIALITATEA DATELOR 

(I) Utilizarea datelor cu caracter personal va fi făcută în conformitate cu reglementările legale în 
vigoare în legătură cu protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 
ş i libera c irculaţ ie a acestor date; 

(2) Prin înregistrarea ş i acti varea unui cont. utilizatorul consimte în mod expres şi neechivoc ca 
date le sale cu caracter personal să intre în baza de date aferentă Sistemului . 

(3) erviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat Sibiu va prelucra datele cu 
caracter personal pe perioada existenţei contului doar în scopul asigurării serviciului pentru care a 
fost creat contul , iar ulterior dezacti vării contului va prelucra datele cu caracter personal în date 
anonime ş i utili zate doar în scopuri stati stice interne. 

(.J) Informaţiile fu rnizate de utilizatori vor fi folosite doar pentru a asigura funcţionarea Sistemului, 
pentru a îmbunătăţ i continuu funcţionarea Sistemului, pentru a creşte ca li tatea serviciilor oferite. 

(5) erviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat Sibiu nu va transmite către tcrte 
părţi informatiile cu caracter personal, decât cu excepţia următoarelor cazuri: 

I. cu acordu l utilizatorului ; 

2. dacă este necesară transmiterea unor informaţii în vederea funcţionării sistemu I u i 
automat de închiriere biciclete în regim self-service SIBIU BikeCity; 

3. Pot ti transmise in formaţi i cu caracter personal autorităţilor sau instituţiilor publice 
conform prevederilor legale sau bunei-credinţe dacă: 

a) este prevăzut într-o dispoziţie lega l ă; 

b) protejează drepturile Municipiului Sibiu; 
c) previne o infracţiune sau protejează siguranţa naţiona lă; 

d) protejează siguran\a individului sau s iguranţa publică; 

c) nite situa\ii cu caracter excepţi ona l 

.i. În cazul în care activităţile utilizatorului contravin termenilor şi condiţiil or statuate sau a 
instrucţiunilor pentru utilizarea istemului; 

ARTICOLUL 7. APLICAREA ŞI EXECUTAREA CONDIŢII LOR GENERALE DE 
ÎNCHIRIERE 
( I) Termenii ş i condiţiile de utilizare ale Sistemului automat de închiriere biciclete în regim se lf'

service SIBI U BikeCity se aplică ori cărei utilizări a acestuia ş i sunt disponibile pe site ş i 

aplicaţie . 

(2) Utilizatorul se angajează să ia la cunoştinţă termenii şi condiţiile Sistemului şi să le accepte 
înainte de utilizarea sistemului pentru prima dată, bifând caseta corespunzătoare. Util izatorul este 
informat că simpla utilizare a sistemului impl ică acceptarea deplină fără rezerve a tuturor 
prevederi I or. 

(3) Operatorul îşi rezervă dreptul de a mod ilica termenii în orice moment. fără notificare prealabil ă, 

înţelegându-se cu ast fel de mod ifi cări vor fi aplicabile utili zărilor efectuate după aceste 



modificări. Prin urmare, este imperativ ca utilizatorul să consulte şi să accepte termenii şi 

condiţiile atunci când utilizează sistemul. 

(.t) În cazu l în care una dintre prevederile care reglementează termenii şi cond i ţiile de utilizare ale 
Sistemului este dec larati:i nulă. i lega l ă sau inap l icabi l ă, în totalitate sau parţial, celelalte clauze 
vor rf1mâne în vigoare şi vor continua să aibă efect depl in. 

ARTICOLUL 8. CONTRA VENŢll 

( 1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 300 lei pentru persoane 
li;ricc. următoarele fapte dacă nu au fost comise în astfel de condiţii încât, potrivit legi i penale să lie 
wnsidcrate infracţiuni: 

a) nereturnarca bicicletei înch iriate, la staţ ia de andocare, până la ora 24:00 din ziua înch irierii; 

b) nedeclararea de către uti lizator a daunelor produse bicicletei pe durata uti li zări i acesteia; 

c) utilizarea bicicletei închiriate. în alte zone şi alte scopuri conform prezentului Regulament: 

d) deteriorarea sau distrugerea părlilor componente ale bicicletei, ale staţiilor de andocare. de 
închiriere, de reparaţi i şi modificări aduse bicicletei: 

c) staţionarea bicicletelor în afara rastelelor de biciclete sau locurilor amcmţjate în acest scop; 

I) utilizarea tricicletelor în mod necorespunzător sau de către alte persoane prevăzute la art.3, 
alin. 2 şi 3. 

(2) Pe lângă sancţiunea contravenţională principală stabilită în prezentul Regulament, se poate aplica 
;.i sanc\iunea contravenţională complementară de anulare a contului şi I sau după caz a abonamentu lui. 

(3) Odată cu aplicarea sanc\iunii contravenţionale principale, prin procesul verbal de constatare a 
contraven\iei. se va stabili în sarcina contravenientului şi obl igaţia ach itării pagubelor constatate în 
cuantumul stabi I it. 

(-') Sancţi un i le contravenţiona le stabil ite în prezentul Regulament se constată prin procese verbale de 
constatare şi aplicare a sancţiunii contravenţionale şi se pot aplica contravenienţilor, persoane fizice. 

(5) Constatarea şi sanc\ionarea contravenţiilor se face de către agenţi constatatori împuterniciţi ai 
Primarului lunicipiului ibiu. 

(6) Procesul-verbal de constatare a contraven\iei va cuprinde menţiunile obligatorii prevăzute în 
O.G nr. 2 / 200 I cu modificările şi completările ulterioare. 

(7) Prezentu l Regulament se completează cu dispoziţii le O.G. nr. 2 / 200 I privind regimul juridic al 
<.:0ntravenţii lor. cu modificăr i le şi completările ulterioare. 
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