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CONSILIUL 

PROIECT DE II OTĂRÂRE 
Nr. 4057/21.01.2021 

Privind: aprobarea modificarii unor prevederi din H.C.L nr.126/01.11.2019 privind Contractele de 
delegare a gestiunii traseelor de transport public local prin curse regulate in mun.Tecuci. 

Iniţiator: Lucian Grigc,,re Costin, Primarui municipiului Tecuci, judeţul Galaţi 
Nr. de inregistrare şi data depunerii proiectului: 4057/21.01.2021; 
Consiliul local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, intrunit în şedinţă ordinara in data 
de 	  
Având in vedere referatul de aprobare a iniţiatorului, Înregistrată sub nr. 4058/21.01.2021; 
Având in vedere raportul de specialitate intocmit de S.M.S.P nr. 4059/21.01.2021; 
Având în vedere raportul de avizare intocmit de comisiile de specialitate nr  	; 
Avand in vedere art.2 Cap.III din contractele de delegare a gestiunii traseelor de transport 

public local prin curse regulate in mun.Tecuci, privind durata contractului ; 
Informarea intocmita de SMSP cu privire la situatia transportului public local din 

mun.Tecuci, inregistrata cu nr.2466/14.01.2021; 
Avand in vedere prevederile art.5 alin.(5) din Regulamentul (CE) nr.1370/2007 al 

Parlamentului European si al Consiliului; 
Având in vedere prevederile art.17 alin.1,1it.h din Legea nr.92/2007 privind serviciile de 

transport public local si ale Legii nr.328/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr.92/2007; 
Având în vedere prevederile art. 1, alin. 2 lit.h,alin.4 lit.h,art.9 lit.a si lit.e,art.30 din Legea 

nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice,cu modificarile si completarile ulterioare; 
Avand in vedere prevederile art. 129,alin.2 lit."d" si alin.7 lit."n" din O.U.G nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 
In baza prevederilor: 

art.139 alin.3 si art.196 alin.1,1it."a" din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.l.  Se modifica art.1 din H.C.L nr.126/01.11.2019, care va avea uttuatorul enunt: 

„Se aproba modificarea art.2, alin.2.4 din Contractul de delegare a gestiunii traseului de 
transport public local prin curse regulate in mun.Tecuci, dupa cum urmeaza: 

„2.4.In cazul aparitiei unor situatii ce nu au putut fi prevazute la incheierea contractului, 
cum ar fi posibile perturbari ale serviciului de transport sau riscul de producere a acestora, situatii care 
ar impune luarea unor masuri de urgen-ta de catre delegatar, contractul se va prelungi pana la data 
finalizarii procedurilor de atribuire a unei noi delegari a gestiunii serviciului de transport public local, 
prin acordul partilor, inainte de incetarea lui, prin act aditional incheiat intre parti." 
Art.2. Se aproba prelungirea Contractelor de delegare a gestiunii traseelor de transport public local 

prin curse regulate in mun.Tecuci pana la data de 31.05.2021. 
Art.3. Cu data prezentei, orice prevedere contrara se abroga. 
Art.4. Prezenta hotărâre va fi dusă la indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci. 
Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi prin grija Secretarului UAT Municipiul 
Tecuci. 

AVIZAT 
SECRETAR 

Jr. George Borsa 



R 
JUDEŢ1.1 GALAŢI 

TECUCI 
PRIMAR 

Nr. 4058 din 21.01.2021 

REFERAT DE APROBARE 

Privind: aprobarea modificarii unor prevederi din HCL nr.126/01.11.2019 privind Contractele de 
delegare a gestiunii traseelor de transport public local prin curse regulate in mun.Tecuci. 

In prezent, in municipiul Tecuci, transportul public local de persoane se desfasoara potrivit 
Regulamentului de atribuire prin gestiune delegata a traseelor serviciului de transport public local prin 
curse regulate stabilit prin H.C.L nr.156/29.10.2009. 

in baza acestei hotarari, sunt in derulare la aceasta data, un numar de 3 (trei) contracte de 
delegare intre U.A.T mun.Tecuci si operatori de transport, astfel: 

Contractul nr.55360/11.02.2010 incheiat cu S.C"ISCORA"S.R.L Tecuci, 
Contractul nr.55362/11.02.2010 incheiat cu S.C"GEGI"S.R.L Tecuci si 
Contractul nr.55363/11.02.2010 incheiat cu S.C"CLAUSTOUR"S.R.L Tecuci. 

Avand in vedere faptul ca perioada contractelor de delegare a gestiunii traseelor de transport 
public local expira la data de 11.02.2021, pentru asigurarea continuităţii executării acestui tip de 
serviciu comunitar, este necesara prelungirea perioadei de executare a transportului public local prin 
intocmirea unui act aditional care sa prevada acest aspect. 

Potrivit Informarii privind situatia transportului public local in mun.Tecuci, intocmita de 
S.M.S.P si inregistrata cu nr.2466/14.01.2021, in confolinitate cu prevederile art.7 alin.2 din 
Regulamentul CE nr.1370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului, privind serviciile publice 
de transport feroviar si rutier de calatori, U.A.T Mun.Tecuci prin serviciul sau de specialitate, a 
publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene ( J.O.U.E) la data de 29.05.2020 un Anunt de 
intentie fara invitatie la procedura concurentiala de ofertare, anunt care se publica de catre fiecare 
autoritate locala cu cel putin un an inainte de lansarea invitatiei de participare la procedura 
competitiva de atribuire sau cu un an inaite de atribuirea directa. 
Termenul de 1 an de la publicarea in J.O.U.E. si pana la atribuirea gestiunii serviciului de 

transport public local catre un operator licentiat, este conditie obligatorie prevazuta de Regulamentul CE 
nr.1370/2007 al Parlamentului European. 

Drept urmare, pentru a nu perturba serviciul de transport public in mun.Tecuci si pentru a 
mentine continuitatea acestuia in beneficiul populatiei, contractele de delegare de gestiune cu cei trei 
operatori de transport sa fie prelungite prin act additional pana la data de 31.05.2021. 

Aceasta propunere rezulta si din faptul ca la aceasta data, U.A.T Mun.Tecuci intentioneaza sa 
acceseze fonduri europene cu ajutorul carora sa implementeze un program destinat modernizarii 
transportului public local in municipiul nostru. 

Se intentioneaza in acest fel, ca prin atragerea de fonduri europene nerambursabile sa fie utilizate 
rnijloace de transport rutier care sa foloseasca cornbustibili altemativi (combustibili ecologici precum 
biodiesel, biogaz, gaz petrolier lichefiat-GPL si/sau energie electrica), fapt care ar favoriza o trecere 
catre o mobilitate cu emisii scazute de dioxid de carbon, catre un transport public local al cetatenilor 
municipiului nostru mai modem, mai civilizat si mai aproape de standardele europene. 

Fata de argumentele expuse anterior, propun spre aprobare Consiliului Local al mun.Tecuci, 
prelungirea, Contractelor de delegare a gestiunii traseelor de transport public local prin curse regulate in-
mun.Tecuci incheiate la data de 11.02.2010, pana_..,t-de 31.05.2021. 

W A AJ. 

Lue‘lf: in 



\IÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢ1 

MUNICIPIUL TECUC1 
SERVICIUL MONITORIZARE SERVICII PCBLICE 

Nr. 4059 din 21.01.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: aprobarea modificarii unor prevederi din HCL nr.126/01.1i .20 i 9 privind Contractele de 
delegare a gestiunii traseelor de transport public local prin curse regulate in mun.Tecuci. 

Luand in considerare urmatoarele : 

Prevederile art.5, alin.5 din Regulamentul (CE) nr.1370/2007 al Pariamentului European si al 
Consiliului din 23 .10.2007 — privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de 
calatori, "Autoritatea competenta poate lua masuri de urgenta in cazul unei perturbari a serviciilor. 
Masurile de urgenta respective iau forma unei atribuiri directe sau a unui acord formal de prelungire a 
unui Contract de servicii publice, sau a unei cerinte de respectare a anumitor obligatii de serviciu..." 

Conform prevederilor art.17 alin.1 lit. „h" din Legea nr. 92 /2007 privind serviciile de transport 
public local, Legii nr.328/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr.92/2007, cat si ale art.1 alin 2 
lit."h", alin.4 lit."h", art.9 lit."a" şi „e", art. 30 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilităţi publice, Consiliile Locale au atributii privind stabilirea unor programe adecvate de transport 
public local si atribuirea traseelor de transport prin contracte de delegare in asa fel incat serviciul de 
transport public local sa se desfasoare in vederea obtinerii celor mai bune rezultate pentru locuitori 

U.A.T mun.Tecuci prin serviciul sau de specialitate, a publicat in Jurnalul Oficial al Uniund 
Europene ( J.O.U.E) la data de 29.05.2020 un Anunt de intentie fara invitatie la procedura 
concurentiala de ofertare, anunt care se publica de catre fiecare autoritate locala cu cel putin un an 
inainte de lansarea invitatiei de participare la procedura competitiva de atribuire sau cu un an 
inaite de atribuirea directa. 
Termenul de 1 an de la publicarea in J.O.U.E. si pana la atribuirea gestiunii serviciului de 

transport public local catre un operator licentiat, este conditie obligatorie prevazuta de Regulamentul CE 
nr.1370/2007 al Parlamentului European. 

Faptul ca perioada contractelor de delegare a gestiunii traseelor de transport public local expira 
la data de 11.02.2021, pentru asigurarea continuităţii executarii acestui tip de serviciu comunitar, se 
impune prelungirea perioadei de executare a acestuia pana la data de 31.05.2021, prin act aditional la 
con-tractele de delegare a gestiunii traseelor de transport public local prin curse regulate in Municipiul 
Tecuci incheiate in anul 2010. 

Având in vedere cele menţionate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre indeplineste 
conditiile de legalitate. 

Serviciul Monitorizare Servich Publice 
Popovici Nona 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
- 	CONSILIUL LOCAL — 

HOTĂRÂREA Nr. 

	

Din 	i,ţ( 	2019 

Privind: aprobarea p-Jodificarii art.1 din H.C.L nr.10/3 1.01 2.019 pr-jvind modificarea Contractelor de 
delegare a gestiunii traseelor de transport public local prin curse regulate in mun.Tecuci. 

 	Nr. de Inregistrare şi data depunerii proiectului-  '49  -2), 	2.01;Y  
Iniţiator: Catalin Constantin Hurdubae, Prim 1 rnu icpiului Tecuci udeţul Galaţi 

Consiliiil 16e_al aJ niiinicipiului TecuCijik-leţul 	Jntrunit în1i 	xtraorclinară în dala 
de  CY, 67- 

Având "in vedere referatul de aprobare a iniţiatorului, inregistrată sub nr  62W-it  /r, ; -0/9 
Având in vedere raportul de specialitate .intocmit de Seryiciul administrarea domeniului public 

privat nr.(02-kT.E7-7362 7 2-  2Pig 
AvândinYedere-raportul de avizare-intocmit de comisfile de-speciafitate-nr . 	 
Avand in vedere art.2 Cap.III din contractele --C16 delegare a gestiunii traseelor de transport - 

	public- loca1 prin--eurse-regulate-in-mun-,Tecilci-,—privinchaurata-cont-~Ini 	, 
- 	-Min.uta 	inregistrata- eu - nr:62670/30. 1 0,20 -1 9;incheiata. intre reprezentantii - 

mun.Tecuci si cei ai operatorilor de transport din da-ta de 29.10.2019; 	• - 
Avand in vedere prevederile art.5 alin.(5) din Regulamer01 (CE) m-.1370/2007 al 

Parlamentului European si al 
Având 1n vedere prevederile art.17 	diii-Legea nr.92/2007 privind servicfile de 	• 

transport public local si ale Legii nr.328/2018 pentru moclificarea si completarea Legii nr.92/2007; 
Având în vedere prevederile art. 1, afin. 2 lit.h,a1lij..4 lit h,art 9 lit a si fit.e,art.30 din Legea 

nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice,cu-modificarile si coMpletarile ulterioare; 
Avand in vedere prevederile art. 129,afin.2 lit d si alin.7 lit."n" din O.U.G nr. 57/2019 

privind Codul adminiStrativ; 
In baza prevederilor: 

art.139 a1.n.3 si art.196 afin.1,1it."a" din O.U.Gnr57/2019 priyind Codul a.dministrativ. 

HOTĂRĂŞTE: 
- Art.l.  Se modifica art.1 din H.C.L nr.10/31.01.2019,care va avea urmaton...11 enunt: 

„Se aproba modificarea contractelor de delegare a gestiunii traseelOr de transport public loca1 
prin curse regulate in mun.Tecuci,prin introducerea unui nou ahniat la articolul nr.2, respectiv 
afin.4 care va avea u.rmatorul cuprins: 

2.4. In cazul aparitiei unor sitUatii ce nu au putut fi prevazute la incb.ejerea 
contractului,curn ar fi posibile perturbari ale servidului de transport sau riscului de 
produCere a acesteia, situatii care ar impune luareaamor masuri de nrgenta de ca-tre 
delegatar,acesta poate fi prelungit cu inca 18 (optsprezece) luni prin acordul partilor, 

	

inainte de incetarea lui.." 	 - 
Art.2. Se aproba prelungirea Contractelor de delegare a gestiunii traseelor de transport public local 

prin curse regulate in mun.Tecuci,pe o peribada de inca 18 (optsprezece) luni. 
Art.3. Cu da-ta prezentei,orice prevedere con-trara se abroga. 
Art.4. Prezenta hotărâre va fi dusă la 'indeplinire prin grija Primarulni Municipiului Tecuci. 
Art.5. Prezenta hoffirâre va 'fi comunicată celor interesaţi prin grija Secretarului UAT Municipiul 

Tecuci 

CONTRASEMNEAZĂ DE LEGALITATE 
SECRET 

Jr. 

F2 1 A 



ROMANIA 
- JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
•CONSILIUL LOCAL 

HOT.Ă.R R EA NR.  /56'  
Din 	io, 2009 

privind : • aprobarea • studiului de oportunitate 1n vederea stabilirii formei de gestiune 
serviciului de transport public local prin curse regfflate,a Regulamentului de atribuire in gestiune 
(lelegată a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate,a caietului de sarcini 
.,_ontractului,cadru de d.elegare a_gestiunii serviciului,_precum a comisiei de ev_aluare •a ofertelorşi - 	. . . t comiste de soluţionare a contestaţulor 	 • 

Initiator:Basalic Cristinel Mihăiţă-Viceprimarul rnunicipiulu1 Tecnci,jud.Galati; 
Nr. de inregistrare si data depunerii proiectului: 	 /  22. 	.2009; 
Consiliul local al Municipiului Tecuci,jud Galati, intrunit in sedinţă ordinară in data de 

3. .{(L_ 	.2009; 	 . .  
-Având 1n vedere expunerea 	motive a initiatorulm,inregiStrata -sUb: nr. 

----Având in vedere avizul-comisiilor de- specialitate nr.4-si 5; 
Având 1n vedere ra7portu1 de specialitate intocrnit de serviciu1 monitorkfare servicii 

plibIicejnregistrat sub nr.,v3p1.42../C 2009; 
Având in vedere prevederile art. 17 alin.1,1it.b şi h a Legii nr. 92/2007 privind serviciile de 

liinsport public local,cu modificările  şi completările ulterioare; 
•Având în vedere prevederile art.1,alin.2 1it.h,alin.4 lit.h,art.9 lit.a şi e,art.30 a Legii nr. 51/2006 

piivind serviciile comunitare de utilităţi publice,cu modificările şi completările ulterioare; 
Având 1n vedere prevederile art.5, art.6 şi art.8 punctul a) din Ordinului Preşedintelui Autorităţii 

1
.1ntiona1e de Reglernentare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 263/06.12.2007 de 

..̀ iipr(ibare a Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii 
•• .erviciilor de transport public local; 

11.,.• -•:!-!•3 T9 	prcri 	t.1O,pct.3) 	MIRA nr3.53121.1 1 .20Q7 privind liorn-K.12 

	

de ziplicare a Legii nr.92/2007; 	 . 
Având In vedere prevederile HCL nr.44/25.09.2008 privind aprobarea regidamentului de 

)rp,anizare şi desfăşurare a transportului public local de persoane îri municipiul Tecuci; 
.Având în vedere prevederile art.6 alin.1 a Legii.nr.52/2003 privind transparenţa, decizională în 
i.tinistraţia publică; 
Având în vedere prevederile .art.36, alin. (6) lit. a, pct. 14 din Legea administraţiei publice locale 

,215/2001, republicată." in 2007; 
In temeiul art.45,alin.1 si art.115,alin.1,1it.b din Legea215/2001 a administratiei publice 

enle,republicata in 2007; 
HOTARASTE: 

Ari.1 .Se aprobă Studiul de oportunitate Intocmit 1n vederea stabilirii formei de gestiune a 
de transport public local de persoane prin curse regulate,conform anexei 1 la prezenta 

:Ari.2. Se aprobă forma de gestiune - gestiune delegată — a serviciului de transport public local de 
prin curse regulate,in municipiul Tecuci. 

A 11.3.Se aprobă Regulamentul de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de 
wilort rublir lncl prin curce remilate •clietul de sarcini i enntrRetlil —radri) de deleaRre R 

serviciului,conform anexelor 2-4 la prezenta hotărâre. 



HCL nr. 	 ,40.2009 
-pg.2 - 

Art.4 Se constituie comisia de evaluare şi cornisia de soluţionare a contestaţiilor în următoarea 
uiunponenţă: 

a).Comisia de evaluare: 
- 	 - 1.Preşedinte-ing.Trifan Dan 

2. Secretar -jr.Melinte Nadia 
3 .Membru -ec.Tanislav Cecilia 
4.Membr:Berşan George 	 
5.Membru -ing.Hodorogea P. Neculai 

6.Membru suplpant-ing.Pop Ionuţ 
7.Membru supleant-ms.Dascălu Nicolae 

_____b).Cormse_soluţionare a conteafaţiflor: 	 

1-:Preşedint-e-jr.13utnaru-Aure1ia 
2.Secretar -jr.Arhip Rodica 
3.Membru -ing.Ciurea $tefan 

Art.5 Cu data prezentei orice prevedere contrară se abrogă. 
A rt.6 Anexe1e-1-4-fac parte integrantă din-prezenta hotărâre. 
A rt.7. Primarul municipiului Tecuci se imputemiceste cu ducerea la indeplinire a prevederilor 

(mentei hotărâri,precum si cu semnarea contractelor de deiegare a gestixinii serviciUlui de 
hisport public local de persoane prin curse regulate. 

PreşcdInte de şedintă, 

:airistii1-Mihăiţă 

emnează 
S c
i 

retar, 
Na iz.l. Mi-ur 



JUDEŢULGALATI 
MUNICIPIUL TECUCI 

CONIRACT DE DELEGARE A GESTIUN3I TI{ASEUIĂI[ 

î:N MUNIC1PItJL TECUCI 

Nr. 	din 

CAPITOLUL I 

Părţile contraetante 

Corisiliul Local al inunicipiului Tecuci, cu sediul în Tecuci, str. lDecernbrie 1918, rir.66, judeţ  
Galati, reprezentat prin ng.Finke1stin Eduard, avnd funcţia de primar, şi ec. Holbaa Culiţă, în funcţia de direct 
econoinic, în caiitate de dlegatar, pe deo parte, şi 

---Operatorrildetransport--•- 	 -- 	 ,-cusediulîn 	----------str. 	 
nr. 	, judeţul 	, înregistrat sub nr. 	 la Registrul coinerţului 	, având contl 
	  deschis 1a 	 , codul unic de îriregistrare 	 , reprezentat leg 
prin director/director general 	 , reprezentând câştigătorul licitaţiei publice confou 
Procesului-verbal nr. 	/ 	, în calitate de clelegat, pe de altă  parte. 

CAPITOLUL 11. 
Obiectul contractulni de delegare a gestiunii • 

Ar l.  
l. 1.. iectul contractului de delegare a gestiunii este: 

a)fectuarea transportului pubiic local de persoane prin curse regulate pe traseul 	  
cu .mijloace de transport specifice prevăzute în lege, respectiv autobuze sau microbuze conform prevederi1 
stipulate în caietul de sarcini anexă  la prezentul contract; 
l 2. Obiectivele autorităţii publice locale: 	 . - 
a) dezvoltă, promove 	 calitatea şi eficienţa transportului public local cle persoane în scopu1 asigurăi 

nobilităţii populaţiei în funcţie de necesităţile acesteia şi cie dezvoltarea economică  a localităţii; 
b) stabileşte structura reţelei de trasee pentru trnport de călători în funcţie de dezvoltarea economică  

ocalităţii, în concord2nţă  cu cererile de transport stabilite pe bR7i  studiilor de inobilitate a populaţiei; 
c) păstrează  prerogativele privind promovarea politicilor şi strategiilor cle dezvoltare a transportului public loc 

te persoaae; 	. 	 - 
d) organizeaz, reglementează, controlează  şi monitorizează  transportul public local de persoane pe rai 

iunicipiului Tecuci, în coriforniitate cu reglementările în vigoare; 
e) asigură  niodernizarea infraslructurii aferente ITanSpOrtUIUi public Iocal de persoane, care să  se realizeze 

oxiformitate cu reglementările urbanistice în vigoare; 



CAPITOLUL iI 
Durata contractului.. 

f) asigură  protecţia socială  a grupurilor de persoane defavorizate prin acorcfnrea de subvenţii şi facilităţi. 1 .3. 
derularea contractului de concesiune, concesionarul. va utiliza bunuri proprii, care aparţin concesionarului şi sir 

.. 

Art. 2.  
2.1. Durata contractului de delegare este de _6_ ani şi acesta iritră  în vigoare o dată  cu semnarea Iui de căt 

ambele părţi. 	 . . 	. -. 
2.2. Caietul de sarcini şi anexele care fac parte integrantă  clin contractul de .delegare a gestiuuii, din care decurg 

efectele economico-financiare, pot fi revizuite anual, cu acordul ambelor părţi. 	, • 
2.3. La expirarea duratei contractului de delegare acesta poate fi prelungit pentru o perioadă  ega1ă  cu cel mu 

60 	c 
zile înainte cle încetarea lui. 	 .- 

CAPITOLUL IV 
Preţuri, tarife, subvenţii şi alte prevederi financiare 

Art.3. 	. 	 - 
3. 1. .Delegatul este autorizat. să  perceapă  de la beneficiarii .trarisportului contravaloarea serviciilor prestate 

ba7  de bi1ete de călătone valabile la tarifele în vigoare, negoclate confortn metodologiei prevă.zute 
reglementările legaIe. La data încheierii prezentului contract de delegare sunt în vigoare tarifele practicate 
prezent,preţiil unui bilet de călătorie iiind de 1 leu. 

3.2. Delegatul va menţine tarifele inenţionate Ia data semnării prezentului contract de delegare. 
3.3.După  un an de Ia data semnării prezenlului contract de delegare, tariful poate fi indexat anuaI cu un proce: 

de maxim indicele preţurilor de consura total anual îriregistrat în anul precedent. 
3.4. Indexarea se va aplica tarifului practicat la data iiidexării. 	. 	...... 
3.5. Modificarea tarifelor se va iăce de către Consiiiul local al niuiiicipiului Tecuci, prin Hotărre de Consiliu 

locaI şi noile tarife vor intra în vigoare de la data stabilită  prin aceeaşi hotărâre - - 

3.6. Pentru transportul persoanelor beneficiare de gratuităţi, tarifele vor fi aceleaşi, respectiv, cele aprobate c 
Consiliui LocaI al municipiului Tecuci. 

3.7. Tarifele practicate, inclusiv sumele destinnte protecţiei socia1e decontate cle delegatar, trebuie să  acopere c 
puţin cheltuielile legate de realizarea serviciului prestat, plata tuturor taxelor şi impozitelor prevăzute de leg 
inclusiv o cotă  cle 	% proilt minim convenit. 

Art.4. 	 . 
4.1. Delegatul va finanţa lucrările de întreţinere, reparaţii, niodernizare sau înlocuire a n3ijloacelor ( 

transport, infrastructuxii aferente şi a bunurilor concesionate/închiriate, în condiţiile şi pe bR7n prograinului aproba 
4.2. Delegatul trebuie să  constituie o garanţie de bună  execuţie, prin scrisoare de garanţie bancară, einisă  

favoarea delegatarului, valabilă  pe întreaga durată  a contractului, fiind anexă  la acesta. VaIoare scrisorii de garanţ  
va fi cle 1 .000 lei, delegatarul având dreptul să  en3ită  pretenţii asupra garanţiei oricând pe parcursul contractului, 
limita prejudiciului creat, în cazul în care delegatul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract. Anteri< 
emiterii unei pretenţii asupra garanţiei, delegatarul va notiiica pretenţia delegatului, precizând obligaţiile care nu 
fost respectate. În cazul în care clelegatarul nu a ridicat pretenţii asupra garanţiei, pentru neîndeplimrea de căt 
delegat a obligaţiilor asuniate prin contract, garanţia de bună  execuţie va 11 restituită  în termen de 14 zile de 
încetarea contractului.. 



CAPITOLUL V 
Drepturile părţilor 

 

A. Drepturiie delegatului  
Art. 5.  
Delegatarrmătoarele-drepturi: 	. - 

 

      

      

a) să  încaseze tarifele aferente transportului public local de persoane prestat 
b) să  propnn  actualizarea taiifele conforin metodologiei stabiLitela art. 3; 
c) să  utilizeze palrin:ioriiul propriu pentru asigurarea serviciului de transport public local de persoane; 
d) să  beneficieze de o despăgubire reprezentând de 3 ori contravalOarea scrisorii de garanţin depuse de delegat h 

încheierea coatractului în caz de modificare uriilaterală  nejustificată  a contractului de către delegatar, dacă  în umia 
- 	nodificărri 	a reultudiciudo-vedit, 	  

e) în cazulîn care contiiivarea activităţiiar conduce la crearea de importante prejudioii palrirnoniului încredinţ  
=- ă arn iipereaexeoutării-tra ortuluipub1ieoca1dez oane---- 	 . 	  

t) în cazulnerespectării ibhgaţu1or contractuale de către delegatar,oiifotm 1egis1aţii în vigoare, se poate adre 
instanţei conipetente; 	 . 	.• 	. 

g) să  constate şi să  sancţioneze abaterile de Ia norinele de transport confortn legislaţiei în vigoare; 
h) să  aibă  acces liber şi nediscriininatoriu la activităţile de transport rutier desfăşurale pe drumul public; 
i) sa fle consultat in procesul de elaboiare si.adoptare a decizirlor, &ategulor si reglementanlor-prrviid servicii 

de transport; 
j) sâ ceară  acoperirea in±1uenţe1oi finariciare în conforoiitâte u .revederi1e Legi92/2007 şi ale OG 97/19 

republicata,, privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de traasport rutier intern şi de transpo 
pe căile navigabile interioare, rezultate diu reduceri de tarifprin HCL la legitimaţiile de călătorie individuale cat 
plata pentru lransportul gratuit aI anrmiitor categorii de peisoane; 

k) sa utilizeze gratuit pentru prestarea serviciului delegat infrastructura publica (străzi, poduri, pasaje, mobilii 
stradal, staţii, etc); 

1) alte drepturi rezultate din prevederile-caietului de sarcini- ........................ ......... ... 	. 

P Drepturile delegatarului 	- - 	 . 	. . 	 •- 
6.  

Delegatarul are următoarele drepturi: 
a) asocierea interconirînală, în vederea reaiizării unor investiţii de interes coniun în domeriiul infrastructui 

afereute lransportului pubIic local de persoarie; 
b) acordarea de facilităţi operatorilor de transport pentru încura.jarea dezvoltării transportului public local c 

persoaae, corelată  cu veniturile proprii; 
c) contractarea sau garantarea, în condiţiile legii, a împrumuturilor pentru finanţarea progratnelor de investiţii d 

infrastructura aferentă  transportului public local de persoane, precum şi contractarea de lucrări noi, extindei 
dezvoltări de capacităţi, reabilitări şi niodernizări, care se fac prin licitaţie publică  orgariizată  potrivit legii; 

d) în cazul unor abateri grave şiisau repetate poate rezilia contractul de delegare a traseului trarisportului publ 
local de persoane şi va retrage sau suspenda autorizaţia operatorului. 

e) să  convoace pentru audieri delegatul, în vederea stabilirii inăsurilor necesare pentru remedierea urior deflcienl 
apărute în executarea serviciului respectiv; 

f) să  analizeze, să  verifice şi să  aprobe docuraentaţiile justi{Icative de ajustare a tarifelor de călătorie propuse de 
delegat în corelare cu reglementările în vigoare viz.nd asigurarea ratei suportabilităţii costurilor pentru că1ători; 

g) să  verifice şi să  controleze periodic modul de realizare a serviciu1ui de transport public local; 



h) să  actualizeze programele de transport public de persoane prin curse regulate, în conformitate cu cerinţele de 
transport; 

i) -să  sancţioneze operatorii de transportrutier sau trarisportatorii -•autorizaţi în--cazal în care aceştia nu prestează  
serviciul Ia pararnetrii de performanţă, eficienţă  şi calitate la care s-au obligat prin contractul de atribuire a gestiuix 
şi caietul de sarcini. 

CAPTOL1LI. . - 
Obligaţiile părţiior 

	A. Obigaii1i ătu1ui 	 
Art. 7.  
7. 1. delegatul este obligat să  respecte regulile asumate prin contractul de delegare şi caietul de sarcini şi norme 

specifice iransportului public loca1 de persoane, completate de reglementările aprobate de Consiliul Local 
municipirtiui Tecuci. 	 - 

7.2. Delegatul este obligat: 
 	-să-efectueze ansportuLpib1ic1ocaLdepersoaneconformpreveden1ordiix cai u1desarcini,în_condiţn c - 

	 s asi 	-discrninareransporLu1persoanelorbeneficiaie 	degratuiazd1menLă i1or-stabi1i 	 
de Consiliullocal al inunicipiului Tecuci; 	 - 	- - 	 . - 

c) să  asigure trarisportul şi accesul în niijloacele de irarlsport prin dispozitive specifice a persoanelor cu handica 
programnd pe fiecare traseu mijloace de transport dotate cu astfel de dispozitive, care să  circule alternativ c 
celela1te niijloace de tra1nspor 

-----d) să-fundainenteze-delegataritiui tarifele-propuse-a -fi uti1izateîn-activitatea de transport public-local-de persoan ------ -- 
- 

	

	e) să  constituie garanţia de bună execuţie coriform art. 4.2 din contract; 	 -- 

i) să  nu subdeleglreze servicii şi buriuri care fac obiectul delegarii; 
g) să  nu încarce artificial costurile de operare; 
h) să  puriA Ia • dispoziţie publicului călător mijloace de trărisport care să  îndeplinească  condiţiile irnpuse c 

legislaţia în vigoare privind siguranţa circulaţiei şi protecţia mediului; 
i) să  efectueze întreţinerea curentă, reparaţiile curente şi accidentale care se impun, în liniita bugetului aprobat, 

bunurile delegate de delegatar, conform programelor de îritreţinere, reparaţii, dotări şi investiţii aprobate de acesta; 
j) să  furidariienteze necesarul anual de fonduri pentru investiţiidinsurse proprii,---- --- - 
k) la Îacetarea contractului de delegare din aJte cauze decât prin ajungerea la termen, excluzând forţa majoră  

cazul fortuit, să  asigure continuitatea prestării activităţii, în condiţiile stipulate în contract, până  la preluarea acj 
de către delegatar sau de alt delegant,dar nuinai mu1t de 90 de zile;----------------------------------- ----------------------- 	--------------------- 

1) în cazul în care sesjze7.  existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauz  de natură  să  conducă  la reducer 
activitătii, va notifîca de Înclată  acest fapt delegatarului, în vederea Iuării măsurilor ce se impun pentru asiguraa 
continuităţii activităţii; 	 - 

m) să  încheie şi să  onoreze coritractele de asigurări pentru inijloacele de transport deţiuute, precum şi asigurar 
călătorilor şi bunurilor acestora, conform prevederilor legislaţiei în vigoare privind asigurările; 

n) să  informeze perinanent călătorii cu privire la traseele, progranrele de circulaţie deservite, tarifele aplicat 
precum şi modificarea acestora 

o) să  aplice nornrele de protecţie a muncii specifice activităţii desfăşurate în cadrul serviciului contractat; 
p) să  asigure accesul organelor de control ale delegatarului la informaţiile privind executarea serviciui 

concesionat 
r) să  utilizeze numui legitimaţiile de că1ătorie tipizate, cu regim special, asigurate prin grija delegatarulr 

confomr lrotărârii Consiliului LocaJ al municipiului Tecuci; 	 - 
s) să  asigure dotarea si asigurarea operaţiilor de întreţinere si reparaţii necesare parcului de mijloace de transpo 

stabilit prin contract; 
ş) să  respecte capacităţile de transport si prograinele de transport speci±lcate in program; 

- t) să  menţină  la un nivel corespunzător starea tebnica a vehiculelor, iristalaţiilor auxiliare si a curăţeniei; 



ţ) să  predea delegatarului, la încheierea contractuJui, toată  dociimentaţia tebnico-econoniică  referitoare 
serviciul delegat şi alte documente stabilite priu contract, pe ba  de proces-verbal; 

u) să respecte oriceprevederi care derivă dinregiernentările în vigoare şi din hotărârile Consiliului Local 
municipiului Tecuci. 

B. Obligaţiile delegatarului 	 . 
Art.8. .. 	.... . 
8 1 Delegatarul este obligat să  respecte regulile asurnate prin conlractul de delegare a gestiirnii şi caietul c 

sarcirii, preciim şi Regularnentul privind orgaiii7area şi funcţionareă  serviciuiui de 	nort public Iocal ( 
persoane princurse regulate în municipiul Tecuci aprobat de Consiliul Local 

82.D1egatarulestcob1i ăt:.---  	 :.;......... --:.....: 	... 	.::....: -. - 

a) să  noti1ce la cererea părţilor interesate iiiformaţii referitoare la încheiereaprezentului contract. de delegare; 
b) să  asigure controlul şi monitorizarea respectării condiţiilor cuprinse în prezentul contract de delegare, 

caietul de sarcini şi în regulamentele aprobate; 	 , 
c) să  intervină, la cerere, în rezolvarea problemelor care depăşesc posibilităţile de soluţionare ale delegatului; 
d) să  faciliteze delegatului autorizarea lucrărilor şi investiţiilor pe domeniul public şi privat, necesare riiizăi  
	ervu1ui-eontraGtatnorifLutat-e-c-u-reglomen ări1e-1ega1e - 

să  aprobe tarifele pentru transportul public loca1 de persoane; 
 

	

	3 ă probe 	egia  . e. o tarpe 	terinen 	mediu şr unga 	iudetraiport 	ptiblic 	lFde 	persoane  
programele de investiţii corespuriz.ătoare acestui scop; 

g) să  îşi asume pe perioada derulării contractului de delegare toate responsabilităţile şi obligaţiile ce decurg d: 
calitatea sa de proprietar, cu excepţia celor transferate în mod explicit în sarcina delegatului prin caietul de sarcini; 

h) să  nu îl tulbure pe delegat în exereiţiul drepturilor rezultate dinprezentul contract; 
-i) să noiicedeJegatu1uiapariţiaoric.ăror-împrejurăride natură  ă aducă  aiiiigere drepturikrsauinteresel 

.delegatarului;..........................- 	........ 	........................... 
j) să  intervină  ferixi. în cazurile de concurentă  neloială  care perturbă  desfăşnrarea activitătii delegatului, 
k) să  asigure exclusivitate delegatului în exploatarea traseului contractat de acesta în ba7.a prevederilor din caiet 

de sarcixii; 
1) să  inforrneze operatorul de transport cu 72 de ore înaiute în legătura cu efectuarea unor lucrări la irifrasiructui 

rutiera pe traseele cuprinse in programele de transport deservite de acesta 
in) să  plătească  contravaloarea facilităţilor de lransport acordate unor categorii de persoane în conforrnitate c 

prevederile contractuu1e; 	. 	 . . 
n) să  plătească  subvenţia la diferenţa de tarif conforrn Iegii 92/2007 si a OG 97/1 999 republicata, în condiţiile: 

care exista diferenţă  negativă  între venittiri şi costuri, datorită  tarifului stabilit de către CL; 
) să  asigur..reijise1e bugetare pentrit susţineiat(5tă1asau 	1s1i1orde 1rio 1iubIic de perc)aI 

penlru uneie categorii sociaJe defavorizate stabiiite prîn HCL; 
p) să  păstreze condenţia1itatea inforniaţiilor. a1tele decât cele publice, cu privire la activitatea operatonior c 

trarisport; 
r)) să  nu inodi1ce în mod unilateral contractul de delegare a gestiunii în afară  de cazurile prevăzute expres c 

lege, de Hotărârile Consiliului LocaJ sau de prevederile conlractului. 



 

CAPITOLUL vII 
Clauză  contractuală  privind protecţia inediului 

 

     

     

     

Art. 9.  
Delegatul se obligă  ca pe perioada derulării contractului de delegare să  respecte legislaţia, reglementările, precu 

şi hotărârile autorităţilor adrninislraţiei publice locale în vigoare privind protecţia mediului. 

- -CAPITOLULVIIi: - 
Răspunderea contractuală  

Art. 10. 
Dacă  una dintr ărţi reziliază  uriilateral contrt de delegare fără  justă cauză, aceasta va fl ţinutăsă  plăteas 

cu titlu de dauiie, reprezentând de trei ori contravaloarea scrisorii de garanţie depuse de delegant. 
Art. 11.  

1 1 - 1. Forţa majoră, clefinită  couforni legii, apără  de răspundere partea care o invocă. 
1 1 .2. Irt cazui în. care una dintre părţi nu îşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute îa prezentul contract de delegar 

invoc.nd forţ 	 inajoră,  aceasta este obligată  să  notifice ce1ei1a1tepărţi în scris, în termen de 5 zile de la apar ţ  
motivului invocat, inceputu1şrfărş tu1 
îşi va asuina toate riscurile şi consecinţele ce decurg. 	 . 	 . 

Art-12. . 
Îritârzierea sau neexecutarea obligaţiilor asumate din motive deforţă  majoră  nu atrage penlru nici una dintre păi 

pena]izări sau alte compensaţii. Perioada de executare a conlractului de delegare vafi prelungită  cu perioada penti 
care a fost invocată  şi acceptată  forţa majoră. 

-CAPITOLUL IX 
Litigii 

Art. 13.  
Părţile vor depune toate diligenţele necesare pentru rezolvarea pe cale ajniabilă  a neînţelegerilor rezultate d 

executarea prezentului contract de delegare agestiunii. 
Art. 14.  

Eventualele litigii care nu pot fl rezolvconform prevederilor art. 20 se vor soluţionâ de instairţele judecătore 
competente. 

CAP]TOLUL X 
Încetarea contractului de delegare 

Art. 15.  
15.1. Prezentul contract de delegare a gestiunii încetează  în următoarele situaţu: 

a) ia expirarea duratei stabilite în contractul de delegare, dacă  părţile nu au convenit în scris condiţiile legale ( 
prelungire; 

b) în cazul denunţării unilaterale justiflcate de către delegatar a contractului de delegare, acesta va triinite 
notificare prea1abilă  de 60 de zile, după  care contraetul încetează  de drept şi fără  intervenţia instanţei de judecată; 
în cazul reziiierii unilaterale a conlractului de delegare din cauza nerespectării obligaţiilor contractuale de căti 
delegat, acesta datorează  delegatarului despăgubiri reprezentârid de trei ori contrava1oarea scrisorii de garariţ  
depusă  de delegat; 

c) în cazul .nerespectării obligaţiilor contractuale de către delegatar, prin reziliere rrnilaterală  jtificată  de căt 
delegat, cu plata unei despăgubm, în sarcina delegatarului, reprezentârid de trer oa contravaloarea scrisorii c 
garanţie depusă  de delegat; 

d) în cazuri de fortă  majoră, dacă  aceasta durează  mai mult de 1 5 zile, fără  plata unei despăgubiri; 
e) autorizaţia de .execcttare a trarisportului public local de persoane a expirat sau a fost retrasă  deflnitiv; 
f) a1te cauze de reziliere, cuprinse în caietul de sarcini şi regulamentele ap1icabi1e. 	. 



15.2. La incetarea din orice canză a contractului de delegare bunurile proprii ce au fost utilizate de delegat 
derularea delegarii vor rămâne 'in proprietatea lui. 

CAPITOLUL XI 
Alte elauze 

Art. 16.  
Părţile mai convin următoarele: 
a) legitimaţfile de călătorie vor fi tipi7ate cu regim special, asigurate prin grija delegatatului, şi vor fi utilizate 

legitimaţii universal valabile sau ca legifimaţii individualizate, 'in cazttrile Cbrivenite, respectiv pe tra.see, grupe c 
trasee sau pe intreaga reţea de trasee; 
	b) 	cazulin care estemecesar,-modalitateâ& 	distributte-a vennuralor realf-zăte'din unlizarea legtfunatulor • 

călătorie universal valabile Intre operatorii de transport delegati ai serviciului se stabileşte prin anexă la contra 
Intre delegatar şi aceştia; 

c) nivelul şi conditfile acordăr' subventfilor privind protecţia socială, modul de calcul, modul de plată." 
perioadele 1n care se poate efectua regularizarea cuantum.urilor subvenţiilor vor fi stabilite prin anexa menţionată 
lit. b); 

CAPITOLUL XII 

Art. 17.  
Prezentul contract de delegare a gestivaii are la bază următoarele doctunente de referinţă: 

a) Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local; 
b) Lega nr. 51/2006-privind-serviciile comunitare-deutilităti publice, 	 
c) Ordinul Preşedintelui A.N.RS.C.nr.263/06.12.2007 de aprobare a Norraelor-cadru privind modalitatea 

atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de tran.sport public local. 
d) Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată; 
e)Ordinul MIRA nr.353/23.11.2007 de aprbbare a Normelor de aplicare a Legii nr.92/2007. 

Art. 18.  
18.1. Modificarea prezentului contract de delegare se face prin act aditional IncheiatIntre părţi. 
18.2. Delegatarul poate modific,a unilateral partea reglementară a prezentalui contract de delegare, cu notifican 

prealabilă a delegatului. 
Art. 19.  
19.1. Documentatia de atribuire a contractului de delegare a gestiunii traseuMi este parte integrantă din prezent 

con' ct si wprezintă vourta părţdor. 
Prezentul contract de delegare intră 1n vigoare la data semnării şi a fost Incheiat în 	exemplare. 
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