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Articolul 326 
Drepturile şi obligaţiile concedentului 
(1) Concedentul are dreptul să verifice în perioada derulării contractului de concesiune 
de bunuri proprietate publică modul în care sunt respectate clauzele acestuia de către 
concesionar. 

(2) Verificarea prevăzută la alin. (1) se efectuează numai cu notificarea prealabilă a 
concesionarului şi în condiţiile stabilite în contractul de concesiune de bunuri proprietate 
publică. 

(3) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor 
rezultate din contractul de concesiune de bunuri proprietate publică. 

(4) Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de 
natură să aducă atingere drepturilor acestuia. 

(5) Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune de 
bunuri proprietate publică, în afară de cazurile prevăzute de lege. 

(6) Concedentul poate modifica unilateral partea reglementară a contractului de 
concesiune de bunuri proprietate publică, cu notificarea prealabilă a concesionarului, din 
motive excepţionale legate de interesul naţional sau local, după caz. 

(7) Concesionarul este obligat să continue exploatarea bunului în noile condiţii stabilite 
de concedent, fără a putea solicita încetarea contractului de concesiune de bunuri 
proprietate publică. 

(8) În cazul în care modificarea unilaterală a contractului de concesiune de bunuri 
proprietate publică îi aduce un prejudiciu, concesionarul are dreptul să primească fără 
întârziere o justă despăgubire. 

(9) În caz de dezacord între concedent şi concesionar cu privire la suma despăgubirii, 
aceasta va fi stabilită de către instanţa judecătorească competentă. Dezacordul nu 
exclude îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către concesionar. 
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