
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.215#021

Privind aprobarea prelungirii Contr@ctului de delegare a gestiunii ser`/iciului de transpori

public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sebeş nr. 65/35630/14.092015

Consiliul  Local aL Municipiului  Sebeş, jud.  Alba;
Întrunit în şedinţa publică ordinară  din data de 31.08.2021, ora  16,00;

Luând  în  dezbatere  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  prelungirii  Contractului  de
delegare   a   gestiunii   serviciului   de   transpoii   public   local   de   persoane   prin   curse   regulate   ^m
Municipiul  Sebeş  nr.  65/35630/14.09.2015;

Văzând:
•   Adresa   nr.58965/30.07.202l,   prin   care   Municipiul   Sebeş   solicită   transportatorului   LIVIO

DAR]O  SRL.  date referitoare  la activele utilizate  în serviciul de transport public  local de persoane

prin curse regulate pe raza UAT Municipiul  Sebeş;
-Adresa,   ^mregistrată  la  Primăria  Municipiului   Sebeş  sub  nr.   59479/02.08.2021,  ca  şi  răspuns

fbmulat  de   LIVIO   DARIO   SRL  privind   situatia  utilizării   activelor  utilizate   în   activitatea  de
transpoil public  local prin curse regulate pe raza Municipiului  Sebeş;
-Adresa  înregistrată  la  Primăria  Municipiului  Sebeş  sub  nr.  59648/03.08.2021  privind  utilizarea

imobilului  (clădire  şi  teren)  situat  în  Sebeş,  str.  Augustin  Bena,  nr.  94  în  activitatea  de  transport

public local de persoane prin curse regulate pe raza Municipiului  Sebeş;
-Adresa  ^mregistrată  la  Primăria Municipiului  Sebeş  sub  nr.  60313/05.08.2021  privind  informaţii

şi  lămuriri  legate  de  modul  de  folosire  exclusivă a imobilului  (clădire  şi teren) situat în  Sebeş,  str.
Augustin  Bena,  nr.  94  în  activitatea  de  transport  public  loca]  de  persoane  prin  curse  regulate  pe
raza Municipiului  Sebeş;
-  Contract  de  delegare  a  gestiunii  serviciului  de  transport  public  local  de  persoane  prin  curse

regulate  ^m Municipiul  Sebeş nr.  65/35630/14.09.2015;

Având  în vedere:
-Referatul de aprobare al  iniţiatorului proiectului de hotărâre,  Primarul  Municipiului  Sebeş

nr.61900/13.08.202 l ;
-raportul  de  specialitate  nr.61904/13.08.202l   întocmit  de  Compartimentul  Patrimoniu  şi

Transport   şi    raportul   de   specialitate   nr.63287/20.08.202l    al    B.C.J.A.T.D.A    şi    raportul   de
specialitate   nr.63.643/20.08.2021   al   Direcţiei   Veniturî   din   cadrul   aparatului   de   specialitate   al

primarului  Municipiului Sebeş;
Având  avizul  nr.496/202l   al  Comisiei  pentru  administraţie  publică  loca]ă, juridică  şi  de

disciplină din cadrul Consiliului Local al  Municipiului  Sebeş;

Văzând  prevederile  Art.2  din  Contractul  de  delegare  a  gestiunii  serviciului  de  transport

public local de persoane prin curse regulate ^in Municipiul  Sebeş nr.  65/35630/14.09.2015;
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În  temeiul  art.129  alin.  (2)  lit.  d)  coroborat  cu    alin.  (7)  lit.  s)   din  O.U.G.  nr.  57/2019  -

privind Codul Administrativ, republicată;
În  consideraţia  Art.   4  alin.  (4)  din  Regulamentul  (CE)  nr.   1370/2007  privind  serviciile

publice  de  transport  feroviaT  şi  rutier  de  călători  şi  de  abrogare  a  Regulamentelor  (CEE)  nr.
1191/69  şi  1107/70 ale  Consiliului;

Având  ^m  vedere  prevederile  Art.1  alin.  (2)  lit.  h),  coroborat  cu  Art.  7  alin.  (1)  lit.  b)  din

Legea nr.  51/2006 -Legea serviciilor comunitare de interes public, modificată şi completată;
Cu   respectarea  Legii   nr.   92/2007   privind  transportul   public   local,   cu   completările   şi

modificările ulterioare;
În baza art.139)   din O.U.G: ni..  57/2019 -privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂSTE:

Ar..  1.  Se  aprobă  prelungirea  Contractului  de  delegare  a  gestiunii  serviciului  de  transport

public local de persoane prin curse regulate în  Municipiul  Sebeş nr.  65/35630/14.09.2015,  încheiat
între Municipiul  Sebeş,  ^m calitate de  delegatar şi  operatorul  de  transport   LIVIO DARIO  SRL în
calitate   de   delegat,   până   la   atribuirea   noului   contract   de   delegare   a   gestiunii   serviciului   de
transpoil  public  local  de  persoane  prin  curse  regulate  în  Municipiul  Sebeş,  dar  nu  mai  mult  de  3
ani, fără a depăşi data de 30.09.2024.

Ai!î2; Prelungirea Contractului  de  delegare  a gestiunii  serviciului  de  transport public  local
de  persoane  prin curse  regulate  ^m  Municipiul  Sebeş  nr.  65/35630/14.09.2015  aprobată la Art.1  va

face obiectul unui act adiţional, semnat de ambele părţi contractante.

4i!:3.  Celelalte  clauze  ale  Contractului  de  delegare  a  gestiunii  serviciului  de  transport
public  local  de  persoane  prin  curse  regulate  în  Municipiul  Sebeş  nr.  65/35630/14.09.2015  rămân
neschimbate şi îşi menţin valabilitatea.

A±!4   Cu   ducerea   la   îndeplinire   a   prezentei   hotărâri   răspunde   Autoritatea   locală   de
autorizare   în   transport   Sebeş   din   cadrul   Compartimentului   Patrimoniu   şi   Transport,   Biroul
Contencios Juridic, Administraţie, Transparenţă Decizională şi Arhivă şi Direcţia Venituri.

A[!:ş: Prezenta hotărâre  poate  fi  atacată de către  persoanele îndreptăţite,  în temenul  şi  în
condiţiile  prevăzute  de  Legea nr.  554/2004,  privind  contenciosul  administrativ,  cu  modificările  şi

completările ulterioare.

Prezenta  hotărâre  va  fi  afişată,  se  va  publica  pe  site-ul  primăriei  şi  ^m  monitorul  oficial  al
Municipiului  Sebeş şi se comunjcă:

- Instituţiei Prefectului Judeţului Alba
- Primarului Municipiului  Sebeş;
-Viceprimarului Munîcipiului  Sebeş;
-Arhitectului -şef;
-  Direcţiei  Venituri;
- Biroului Contencios Juridic, Administraţie,  Transparenţă Decizională şi Arhivă;
-Compartimentului Relaţii Publice, Comunicare lnfomatică şi Monitor Oficial Local;
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-Biroului Buget,  Finanţe, Contabilitate,  Salarizare;
-Compartimentului   Patrimoniu şi Transport;
-LIVIO DARIO SRL. -Alba-Iulia,  str.  Iaşilor, nr.  87,jud.  Alba.

Sebeş  la 31.08.2021
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