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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL SEBEş
CONSILIUL LOCAL
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PR0IECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Anexei ni..1  „Program de circulaţie„ la Contractul
de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane prin

curse regulate în Municipiul Sebeş, nr. 65/2015

Consiliul  Local  al  Municipiului  Sebeş, judeţ Alba;
Întrunit în şedinţa extraordinară din data de
Văzând adresa înregistrată  la Primăria Municipiului  Sebeş sub numărul 62700/  17.08.2021

prin care operatorul de transport public local solicită modificarea programului de transport pe raza
Municipiului Sebeş conform graficului propus de acesta. Însoţită de documentaţia de fundamentare
care cuprinde umătoarele documente:

-Raportările  lunare  pe perioada o].02.202l  până în  25.07.202l;
-      Contractul  de  atribuire  în  gestiune  delegată  a  serviciului  de  transport  public  local  de

persoane  prin  curse  regulate  în  Municipiul   Sebeş  nr.  65/2015,  înregistrat   la   LIVIO
DARIO     S.R.L.     sub     nr.     367/14.09.2015     cu     anexe.     inclusiv    actele     adiţionale
modificatoare de  la  nr.1   la nr.15  ;

-       Adresa  Compar[imentului   lnvestiţii   publice  nr.  61558/   1  ].08.2021.  cu  comunicarea

operatorului  de transport public  local.
-Referatul    de    aprobare    nr.   #/J'€       /

În   baza  prevederilor  Ârt.12  alin.  (1)
delegată a serviciului de transport publ ic  local

Q?rf79  c%#   al      iniţiatorului      Primarul
Municipiului  Sebeş;

-Văzând  raportul  de  specialitate  nr.  GC`40 g        /c)J,C7g` So4al  Autorităţii  locale  de

autorizare în transport, din cadrul  Compartimentului  Patrimoniu  şi Transport:
alin.  (2)  din  Contractul  de  atribuire  în  gestiune

persoane prin curse regulate în Municipiul  Sebeş
nr.  65/2015, înregistrat  la  LIVIO  DARIO  S.R.L.  sub  nr.  367/14.09.2015;

În  consideraţia dispoziţiilor Art.129  alin.  (2)  lit.  d)  din  O.U.G.  nr.  57/2019  privind  Codul

administrativ:

În temeiul  Art.196 alin.  (1)  lit.  a)  din  O.U.G.  nr.  57/2019  Codul  administrativ:

HOTARAŞTE

Ai!±  (1)  Se  aprobă  modificarea  Anexei  nr.   ]   Ia  Contractul  de  atribuire  în  gestiune  delegată  a
serviciului   de  transport  public   local   de  persoane   prin  curse   regulate  în   Municipiul   Sebeş.   nr.
65/2015 conform  Anexei  1  la prezenta hotărâre, parte  integrantă a acesteia.

(2)  Modificările aprobate  la Art.1  alin.  (1) al  prezentei, vor face obiectul  unui  act adiţional
la Contractul  de  atribuire în  gestiune  delegată a  serviciului  de transport  public  local  de  persoane

prin  curse  regulate în  Municipiul  Sebeş.  nr.  65/2015.



A[ţ±E:   Ducerea   la   îndeplinire   a   prezentei   hotărâri   revine   Compartimentului   Patrimoniu   şi
Transport  şi   Biroului  Contecios  Juridic  Administraţie,  Transparenţă  Decizională  şi   Arhivă  din
cadrul  aparatului  de specialitate al  Primarului  Municipiului  Sebeş.
Art.III.     Prezenta  hotărâre  poate  fi  atacată  de  către  persoanele  îndreptăţite,  în  termenul   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  în  monitorul  oficial  al
Municipiului  Sebeş  şi  se comunică:
-Instituţiei  Prefectuluijudeţului  Alba

-   Primarului  Municipiului  Sebeş

-  Viceprimaru]ui  Municipiului  Sebeş

-  Arhitectului  şef
-  Compartimentului  Patrimoniu şi Transport
-   Direcţiei  venituri

-  Biroului  Colectare Creanţe Bugetare
-   Biroului  Contencios Juridic,  Administratie,Transparenţă Decizională şi  Arhivă
-   Biroului  Buget.  Finanţe,  Contabilitate,  Salarizare
-  Compartimentului  Relaţii  Publice, Comunicare şi  lnformatică
-   Serviciului  Public de  Asistenţă Socială Sebeş
-  Aparatului  permanent al  Consiliului  Local  Sebeş
-   Serviciului  Public de  Administrare a Patrimoniului

-   SC LIVIO DARIO   SRL

Sebeş la daia de: ±`;_\

PROIEC
PRIMARUL MU

DORI

IATOR,
ULUI SEBEŞ

Ţ\

:;î:.,.
AVIZAT,

SECRETAR GENERAL MUNICIPIU SEBES
VLAD CRISTINA ELENA

Prezentul nu reprezintă act administrativ şi nu produce efecte juridic



ANEXA NR.  1  la HCL NR.

PROGRAM DE CIRCULAŢIE

Traseul 1

RĂHĂu Plecare Sebeş

5:30

6:00

7:05

9:30

1   1  :30

12:30*

13:30

14:40*

15:30**/50

17:30

20:30

Plecare Răhău

5:45

6:20**

7:20

10:00

12 :00

13 :00*

13 :45

15:00*

1 6 :20

17:50

20:45

*Circulaţia În perioada cursurilor şcolare
**Staţia Drumul Dăii -plecare din Drumu Dăii la  15:30 -plecare din staţia MIHAIL

KOGĂLNICEANU la 15: 50 (staţia de plecare spre RĂHĂU)
20:30 -  circulă permanent

5:30

7:30
11  :30

14:00

15:50

LOCALITATEA
PETREŞTI

5:45

8:00
12:00

14:15

16:'0

Plecare Sebeş
6:00

6:30

7:05

9:00

1  1  :00

Sâmbătă şi Duminică
Sâmbătă şi Duminică
Sâmbătă şi Duminică
Sâmbătă şi Duminică
Sâmbătă şi Duminică

Traseul 2

Plecare Petreşti
6:  15****

6:45**

7:20***

9:15

11:15



13:  15

14:00

14:40

15:30****

16:00

17: 15

20: 10

*Circulă în perioada cursurilor şcolai.e
**Staţia frumoasa Petreşti

***Staţia colonia Petreşti
****Staţia drumul Dăii

20: 10 -20:25 -circulă permanent

6:00
6:45
9:15

12:  15

14:30

LANCRĂM                       Plecare sebeş

5:35*star

6: I 0 star

7:15

9:00

1  1  :00

12:00

13 :00

14:00*star

] 5:00

15:30***

16:00

18:00

20: 10CS

6:15

7:10

9:30
12:30

15:10

13:30

14:20***

15:15**

15:45

16:  15

17:30

20:25

Sâmbătă şi Duminică
Sâmbătă şi Duminică
Sâmbătă şi Duminică
Sâmbătă şi Duminică
Sâmbătă şi Duminică

Traseul 3

Plecare Lancrăm

5:55

6:25***

7:30

9:30

11  :30

]2:30  -DOARJ0I

14:00*star

14:30*star

15:30*

15:45

16:30

18:30

20:25(`S



22:30*star

23 : 15*star

22:45*star

23:30*star

CS -Circulă în perioada cursurilor şcolare
*Star -staţia zona industrială -cursă cu oprire la SC Star Assembly SRL
***Staţia drumul Dăii

12:00 -12:30 -circulă doar în cursul zilei de JOI

6:20
11  :00

13 :00

15:00

6:35              Sâmbătă
11 :30             Sâmbătă şi Duminică
13:30             Sâmbătă
15:30             Sâmbătă şi Duminică



ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL SEBEŞ
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REFERAT DE APR0BARE
La Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr.1 „Program de

circulaţie„ Ia Contractul de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport public
local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sebeş, nr. 65/2015

Analizând   adresa   înregistrată   la   Primăria   Municipiului    Sebeş   sub   numărul    62700/
17.08.2021   prin  care  operatorul  de  transport  public   local   solicită  modificarea  programului  de
transport pe raza Municipiului Sebeş conform graficului propus de acesta, însoţită de documentaţia
de fundamentare care cuprinde următoarele documente:

-Raportările  lunare pe perioada ol.02.202l  până în 25.07.202l;
-      Contractul  de  atribuire  În  gestiune  delegată  a  serviciului  de  transport  public  local  de

persoane  prin  curse  regulate  în  Municipiul  Sebeş  nr.  65/2015,  înregistrat  la  LIVIO
DARIO     S.R.L.     sub    nr.     367/14.09.2015     cu     anexe,     inclusiv    actele    adiţionale
modificatoare de  la nr.1   la nr.15

-       Adresa  Compartimentului   lnvestiţii   publice  nr.  61558/   11.08.2021,  cu  comunicarea

operatorului de transport public  local.
Din  analiza  documentaţiei  care  stă  la  baza  solicitării  operatorului  serviciului  de  transport

public  local de persoane prin curse regulate în  Municipiul  Sebeş,  am  reţinut  faptul că pe perioada
februarie -iulie 2021  datorită condiţiilor speciale  legate de situaţia sanitară, a scăzut semnificativ

gradul de încărcare a mijloacelor de transport în comun pe cele trei trasee existente la anumite ore.
Astfel  unele curse de  la anumite ore au devenit cu totul  nerentabile,  nefiind înregistrat mai  multe
zile consecutiv nici  un călător. Cursele efectuându-se practic în gol.

În  acest context operatorul de transport public  local  a venit cu propunerea modificării
Anexei  nr.  1  la Contractul de atribuire în gestiune delegată a serviciului  de transport public local
de persoane prin curse regulate în Municipiul  Sebeş,  nr. 65/2015, referitoare  la programul de
circulaţie.

Analizând propunerea operatorului de transport public  local, consider că aceasta este

justficată şi în consecinţă am  luat iniţiativa prezentului  proiect de hotărâre,  pe care îl  supun spre

SHBES



MUNICIPIUL SEBEŞ
Autoritatea de autorizare în transport
Compartiment Patrimoniţ] şi T
Ni..     bGLio9     i 01. 09

RAPORT de SPECIALITATE
La Proiectul de hotărâre referitor la aprobarea modiricării Anexei nr.1 „Program

de circulaţie„ Ia Contractul de atribuire în gestiune delegată a seiviciului de transport
public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sebeş, nr. 65/2015

Analizând  Proiectul  de  hotărâre,  înregistrat  la  Consiliul  Local  al  Municipiului  Sebeş  sub
însoţit    de    Referatul    de    aprobare    al    iniţiatorului    -    Primarul

Municipiului  Sebeş şi  următoarele documente

Analizând   adresa  înregistrată   la   Primăria   Municipiului   Sebeş   sub   numărul   62700/
17.08.2021   prin  care  operatorul  de  transport  public   local  solicită  modificarea  programului  de
transport pe raza Municipiului Sebeş conform graficului propus de acesta, însoţită de documentaţia
de fundamentare care cuprinde următoarele documente:

-Raportările lunare pe perioada o].02.202]  până în  25.07.202l;
-      Contractul  de  atribuire  în  gestiune  delegată  a  serviciului  de  transport  public  local  de

persoane  prin  curse  regulate  în  Municipiul  Sebeş  nr.  65/2015,  înregistrat  la  LIVIO
DARIO  S.R.L.  sub  nr.  367/14.09.2015  cu  anexe,  inclusiv actele adiţionale
modificatoare de  la nr.1   la nr.15

-       Adresa  Compartimentului   lnvestiţii   publice  nr.  61558/   11.08.2021,  cu  comunicarea

operatorului de transport public local.

În  fapt  Autoritatea  de  autorizare  în  transport  public  local  din  cadrul  Compartimentului
Patrimoniu  şi  Transport  a  fost  sesizată  de  către  operatorul  de  transport  public  local  de  pe  raza
Municipiului  Sebeş în  legătură cu  scăderea accentuată a numărului  de călători.  la anumite ore,  pe
anumite trasee de pe raza unităţii  administrativ -teritoriale. Totodată operatorul  Livio Dario SRL
vine   cu   propunerea   modificării    programului   de   transport   pe   raza   Municipiului    Sebeş,   În
concord^anţă cu gradul de încărcare al  mijloacelor de transport în comun.

In  motivarea  solicitării  s-au  anexat  Raportările  lunare  referitoare  la gradul  de  încărcare  a
curselor pe trasee  şi  ore.  Din  analiza  Raportărilor  lunare  comunicate  rezultă  faptul  că  la anumite
ore unele curse s-au efectuat în gol, adică fără nici  un călător.

În  mod  practic  datorită contextului  sanitar excepţional,  datorită  reducerii  programului  de
activitate  al  anumitor  instituţii  publice,  al  funcţionării  anumitor  unităţi  economice  precum  şi  al
unităţilor de învăţământ s-a ajuns  la situaţia efectuării  de către operatorul  serviciului de transport

public  local a unor curse total nejustificate.
Analizând  prevederile Art.  12 alin.  (2) din Contractul de atribuire în gestiune delegată a

serviciului de transpoii public local de persoane prin curse regulate în  Municipiul  Sebeş, nr.



65/2015, considerăm că propunerea de modificare a programului  de circulaţie pe raza
Municipiului  Sebeş estejustificată şi în consecinţă  susţinem  prezentul  proiect de hotărâre.

Faţă de cele expuse, propunem Consiliului  Local al  Municipiului  Sebeş aprobarea

prezentului  proiect de hotărâre.

Prenume, Nume Functia publică Semătura Data Nr.  ex.

Avizat:       Virgil  olteanu Arhitect  Şef E=ii`_   ,_
Verificat:   Felix   Ekart Coordonator PT

v.   (N\
Întocmit:Vlad  Alina Valentina Inspector /-,h`vr'`\

11_
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SC LIVI0 DARIO SRL
ALBA  IULJA,  STR.  IASILOR,  NR.87

ALBA IULIA, ALBA, ROMANIA
TEL.ffAX:  0258  8 ] 9254

CF:  Rol 1070834, CC:  J  01/417/199

www.]iviodano.ro

Nr.173/13Jm.202i

E-majl:  livjo   d
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21-62700-PMS  Primari.  S.b..17.08.2021

`,`

ADRESA

±fş,F±_ŢŞJşf'rFg   ŞÎFS§ÎS,şîffEg3,
TSANspom  mrrEm  şl  nlTEFINA|tollAI  oE  PEmoAh=

CATRE PRIMARIA  SEBES,
`\.

Subscrisa SC. LIVIO DARIO SRL, reprezentata prin administrator
Aurel Poptean , prin prezenta va solicitam modificarea programului de
circulatie a mijloacelor de transport de pe raza Administrativ Teritoriala
a Municipiului Sebes , confom noului grafic anexat prezentei.

In sustinerea solicitarii noastre mentionam ca in anumite intervale
orare autobuzele au foarte putini calatori sau chiar deloc si facem dovada

prin atasarea de raportari lunare, raportari transmise lunar  catre Primaria
Municipiului Sebes.

Va rugam ca modificarea sa intre in vigoare incepand cu data de
15.09.2021

Cu respect,

Administrator
Poptepn Aurel



SC LIVIO DARIO SRL

ALBA IULIA, STR.  IASILOR, NR.87

ALBA IULIA, ALBA, ROMANIA
TEL.ffAX:  0258  8 ] 9254

CF:  Rol 1070834, CC:  J  01 /417/1998

www.livjodario.ro E-mai]: livio  dario@vahoo.com

LANCRAM
*star-Statia ,'Zona industriala-

Cursa cu oprire la SC Star

Assembly SRL

***-Statia Drumul Daii Sebes

±lY]O  ş'EŞBO
Tm.lspmT WTEml şl WTE"`ŢION^L tE ~mE

Plecare Sebes Plecare Lancram
5:35*star 5:55

6:10star 6:25***

1   7,15 7:30
1   9:00 9:30

11:00 11:30

13:00 14:00*star
14:00*star 14:30*star
15:00 15:30

15:30*** 15:45

16:00 16:30
18:00 18:30

22:30*star 22:45*star
23:15*star 23:30*star_ffi'# *F,S,r!€`r!..##ţgS̀jţ* EăF,'_`--          r     --„       .    R SAMBATA

+ffi3F#,ri`;;ri.;.o::S;.#..t.     #xgt -8`"-_                 =-

"i,- Sambata si duminica

.13".-±[-;.`;_r,'î.7-.!P'.'Ji':ii-:ffiiEţfiEff:t,,,,.,J SAMBATA

au§" T*``ţţtq;îŢ?`.r*i'gfăS ffi`'` ffişg#,'[#i`tr5f#._ffîiţ,::..'`hşŢĂ[T{:=``t, Sambata si duminica



L{LIVI0DARI0SRL
ALBA JULIA, STR.  lASILOR, NR 87

ALBA IULIA, ALBA, ROMANIA
TEL./FAX:  0258  819254

CF:  Rol  1070834, CC:  J  01 /417/] 998

www.1]v]iodario.ro        E-mai] :  li vio  dario@vahoo. conm

PETRESTl
* *-Statia ,'Frumoasa' Petresti

* **-Statia'Colonia'  Petresti

****-Statia'Drumul  Daii'

±iYf ®  ş3EŞHO
"^.BPo.T .rTEml  şl  nlTEmlAŢlohLAL  oe  pE"Aw

Plecare Sebes Plecare Petresti
6:00 6:15****

6:30 6:45**

7:05 7:20***

1   9:00 9:15

11:00 11:15

13:15 13:30

14:00 14:15***

14:30 15:15**

15:30**** 15:45

16:00 16:15

17:15 17:30

20:00 20:15
.   "     `-;   B  ,

T

tţ,; iri=i_:,ăi-i!S§
_   I.".i] \ `....-`..Ă...._i...

SAMBATA

HHo.,-.=- r,ţffEffi ra ă    `         T',-T` - SI
`l`9T=##f`..:#:Şî.

+' ăir:Ş`i__j_`j'p` jffl`Î :.* DUMINICA
y|.gffia`ă~J*îŞ •\+±Î,

*
`-L<                    `      `     ,ţt
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NOTA:

*Pentru cursele scoase  din  programul vechi ,atasat gasiti  raportarile cu  numarul  de calatori

*Pt.   Cursa de la ora 22:30 atat in timpul saptamanii cat si in zilele de weekend   venim cu mentiunea ca

nu avem  decat 2 abonati  in  program  de la S.C PEHART S.R.L , acestia  lucrand  pe mai  multe  schimburi,

respectiv 2 zile schimbul  1,  2 zile  schimbul  2,  2 zile schimbul  3 si   2 zile  liber iar in zilele  in care  lucreaza

schimburi de  noapte de cele mai multe ori se deplaseaza cu masinile personale ale colegilor.

*Cursa  cu  plecare din Sebes la  ora  20:00 din  programul vechi  a  circulat doar in  perioada  cursurilor

scolare, pe graficul nou o sa circule permanent



Ţ{ L I V I 0 D A R I 0 S R L
ALBA  IULIA, STR.  LASILOR, NR.87

ALBA  IULIA, ALBA, ROMAN]A
ŢEL/FAX:  0258  819254

CF:  Rol 1070834, CC:  J  01/417/1998

www.liviodario.ro       E-mail :  hvio  dario@vahoo. com

RAHAU
*-Circula in perioada

cursurilor scolare

**-Statia  Drumul  Daii

15:30-Plecare din statia

Drumul Daii

15:50-Plecare din statia M.

KOGALNICEANU spre Rahau

±]F]o  aţaşt3o
"Mcpom rlTEm şl nrTE"I|x}.lAL DE ptmc"E

Plecare Sebes Plecare Rahau
5:30 5:45

6:00 6:20*

7:05 7:20

9:30 10:00
11:30 12:00

12:30* 13:00*

13:30 13:45

14:40* 15:00
15:30"/50 16:20
17:30 17:50

20:15* 20:40*

®~``-!,`:  `rl,` !`_B`## SAMBATA
- affig.

ff.?:1t_,!+#_;T14;'.;`', S'

jfifiăBTEji,+î`v` i`%±'
t**; _'' Îa'   `

'_,   rl:.`_.li
Ţ DUMINICA

(;g#_ş".-_:``#ţ:, `"ţl '1  tŢĂSăi:# 1_`  =    :,

€ ,'` `- F. ~.Lş

ffiă5®',;-'ŢŢ`:; r.
b îas.i± ŢŢŢ

'i#JA

^,._

' fţ, -,- ,  L-   .Î *
•-~ ţ.;:ti,;

*Pentru cursele scoase din programul vechi   atasat gasiti raportarile cu numarul de calatori  prezenti in

zile si date calendaristice diferite

*Pentru cursa  cu plecare din Sebes la ora 23:20 mentionam ca  nu sunt calatori , in programul   nostru

figurand doar 2 abonati, acestia lucrand pe mai multe schîmburi
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL SEBEŞ
Nr..?.f€3.€./14.09.2015 Sţ.Ţ:.Y;]9.ip,î4Ţ39.şoR,t

coNTmcT
de delegare a gestiunii serviciului de transport public local

de persoane prin curşe ].egulate În municipiu] Sebeş
nr......-.:.Ţ.`....../14.09.201S

CAPITOLUL I
PĂRŢILE CONTRACTANTE

Unitatea  administrativ-teritorială  MUNICIPIUL  SEBEŞ,  persoană juridică,  reprezentată  prin  primarul
Adrian Alexandru Dăncilă, cu sediul în Sebeş, str. Piaţa Primăriei nr.1, cod 515800, judeţ Alba, având cod
fiscal 4331201, în calitate de DELEGATAR,
E
Operatorul de transport SC LIVIO-DARIO  SRL,  cu sediul în Alba lulia,  str. Arieşului, bl.  240,  ap.13,
judeţ Alba,  având cod  fiscal  11070834, îmegistrată  la Registrul  Comerţului  sub  nr.  J0l/417/02.10.1998,
cont deschis la VENETO BANCA, cod IBAN R004BITRAB I RON032058CC0 l , reprezentată prin Aurel
Poptean - reprezentant legal, în calitate de DELEGAT,

în temeiul:
- Legii seNiciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinului  ministrului  intemelor  şi  refomei  administrative  nr.  353/2007  pentru  aprobarea Normelor de

aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007;
- Ordinului   ministrului   transporturilor   nr.   972/2007   pentru   aprobarea   Regulamentului-cadru   peTitru

efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadni al serviciilor de transport public local;
- Ordinului  preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru  Serviciile Comunitare de Utilităţi

Publice nr.  263/2007  privind  aprobarea Normelor-cadru  privind  modalitatea de  atribuire  a contractelor
de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local;

- Ordinului  preşedintelui  Autorităţii Naţionale de Reglementare  pentru  Serviciile Comunitare de Utilităţi
Publice  nr.  272/2007  pentru  aprobarea  Normelor-cadru  privind  stabilirea,  ajustarea  şi  modificarea
tarifelor pentni serviciile de transport public local de persoane;

-Legii seiviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată;
- Ordonanţei  de urgenţă a Guvemului  nr.  54/2006 privind  regimul  contractelor de  concesiune  de  bunuri

proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
ca urmare a hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sebeş nr. 38/26.02.2015 de stabilire a modalităţii
de  gestiune  a  serviciului,  hotărâre  prin  care  s-a  aprobat  documentaţia  de  atribuire  a  contractului  de
delegare  a  gestiunii  serviciului,  şi  nr.186/17.08.2015  de  aprobare  a  atribuirii  contractului  de  delegare  a

gestiunii ofertantul ui desemnat câştigător

au încheiat prezentul contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin
curse regulate în municipiul Sebeş.
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CAPITOLUL 11
0BIECTUL CONTRACTULUI

AI1.  1
( 1) Obiectul  contractului îl constituie delegarea gestiunii  serviciului de transport public  local de persoane
prin curse regulate efectuat pe raza administrativ-teritorială a municipiului Sebeş.
(2)  DELEGATUL  are  obligaţia  de  a  efectua  serviciul  de  transport  public  local  de  persoane  prin  curse
regulate  în   confomitate  cu  prevederile  regulamentului  pentru  efectuarea  transportului  public   local,
caietului  de  sarcini al  serviciului  de transport public  local  de persoane prin  curse  regulate,  aprobate  prin
H.C.L.   nr.   38/26.02.2015,   cu   modificările   şi   completările   ulterioare,   precum   şi   în   confomitate  cu
prezentul contract şi legislaţia în vigoare.

CAPITOLUL 111
DURATA C ONTRACTULUI

Art. 2
Durata  contractului  de  delegare  a  gestiunii  serviciului  de  transport  public  local  de  persoane  prin  curse
regulate efectuat pe raza administrativ-teritorială a municipiului  Sebeş este de 6 ani, începând cu data de
01 _ 10.201 5 .

CAPITOLUL IV
CONDIŢII DE EXPLOATARE A SISTEMULUI

Art. 3 - Autorizaţii
DELEGATUL deţine şi va continua să deţină o licenţă de transport rutier public valabilă, iar mijloacele de
transport  pe  care  DELEGATUL  le  va  utiliza  pe  durata  prezentului  contract  vor  îndeplini  condiţiile
prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Ail. 4 - Infrastructura de transport
(1)  Punctele  de  îmbarcare-debarcare  călători  stabilite  pentru  efectuarea  serviciului  de  transport  public
local de persoane prin curse regulate sunt „autogara S.P.A.P." şi staţiile publice prevăzute în anexa nr. 2 la
prezentul contract.
(2)  DELEGATUL  are  dreptul  să  utilizeze  pentru  efectuarea  serviciului  reţeaua  de  drumuri  aferentă
traseelor  pe  care  se  desfăşoară  serviciul  şi  staţiile  de  îmbarcare-debarcare  prevăzute  în  anexa  nr.  2  la
prezentul contract, în condiţiile stabilite de contract.
(3) DELEGATARUL va întreţine drumurile utilizate în efectuarea serviciului de transport şi se va îngriji
ca starea lor să fie potrivită pentm asigurarea serviciului de transport public.
(4) DELEGATARUL va lua măsuri de natură a asigura curăţarea şi  a îndepărta noroiul, zăpada şi  gheaţa,
precum şi alte deşeuri din staţiile publice şi de pe arterele de circulaţie.
(5)  DELEGATARUL  va  notifica  DELEGATUL  cu  cel  puţin  48  de  ore  anterior  oricărei  modificări
(reparaţii/modemizări) privitoare la traseele care pot afecta efectuarea serviciului de transport.

Art. 5 -Categorii de bunuri
În derularea prezentului contract DELEGATUL va utiliza bunurile proprii,  care  la încetarea contractului
de  delegare  rămân  în  proprietatea  DELEGATULUI.   Sunt  bunuri  proprii   bunurile  care  au  aparţinul
delegatului şi care au fost utilizate de către acesta pe durata contractului.

Art. 6 - Mijloace de transport
(1) DELEGATUL trebuie  să realizeze  serviciul  de transport  folosind mijloace  de transport  care  respectă
prevederile legale cu privire la siguranţa în trafic şi protecţia mediului.
(2) DELEGATUL trebuie să deţină, în proprietate sau în baza unui contract de leasing, minim 6 autobuz€
destinate   efectuării   serviciului   de   transport   public   local   de   persoane   prin   curse   regulate   pe   razz
administrativ-teritorială a municipiului  Sebeş,  respectiv  5  autobuze  şi  1  de  rezervă,  dintre  care  minim  =

1.        '„/
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autobuze  urbane  (unul pentru  fiecare traseu)  să aibă o capacitate de minim  65  de  locuri, pe  scaune şi  în
picioare, iar celelalte autobuze să aibă o capacitate de minim  19 ]ocuri;
(3) DELEGATUL va efectua serviciul de transport cu autobuzele care au făcut obiectul ofertei delegatu] ui
la licitaţia publică deschisă organizată pentru atribuirea prezentului contract;
(4) Aspectul şi starea mijloacelor de transport trebuie să respecte cerinţele necesare impuse de legislaţia în
vigoare,  precum  şi  prin  regulamentul  pentm  efectuarea  transportului  public  local,  caietul  de  sarcini  al
serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate şi de prezentul contract.
(5) DELEGATUL poate să solicite înlocuirea unui autobuz cu care a participat la licitaţia publică deschisă
organizată pentm atribuirea prezentului contract, ce a făcut obiectul evaluării ofertei şi a obţinut licenţe de
traseu pe perioada de valabilitate a contractului, numai cu un autobuz care are o  vechime mai mică,  cel
puţin aceeaşi capacitate şi îndeplineşte aceleaşi nome de po[uare (euro) cu al autobuzului înlocuit.

Art. 7 - Personal
( 1 ) DELEGATUL va aplica propria politică de selectare, calificare, perfecţionare, recalificare, concediere
şi de salarizare, potrivit contractelor colective de muncă, Codului Muncii şi legislaţiei în vigoare.
(2)  DELEGATUL  trebuie  să dispună  de  un  minim  de  personal  calificat  şi  de  resurse  umane  obligatorii
pentru îndeplinirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport, dintre care menţionăm:
- minim  o persoană desemnată  să conducă permanent  şi  efectiv activitatea de transport rutier,  titular al

unui  certificat  de  competenţă  profesională  eliberat  de  A.R.R.,  în  confomitate  cu  Ordinul  ministrului
transporturilor nr.  761/1999 privind desemnarea,  pregătirea şi  atestarea profesională a persoanelor care
conduc pemanent şi efectiv activităţi de transport rutier;

- numărul   minim   de   conducători   auto   necesari,   confom   numărului   minim   de   autobuze   necesare
îndeplinirii  contractului  şi  programului  de  circulaţie,  cu  respectarea  prevederilor  legale  în  domeniu.
Conducători  auto trebuie  să deţină certificat de competenţă profesională pentm transportul rutier public
de persoane, valabil.

Art. 8 - Siguranţa
( 1) DELEGATUL este considerat singur responsabil pentru siguranţa călătorilor.
(2)  Călătorii  aflaţi  în  mijloacele  de  transport  şi  bunurile  acestora  vor  fi  asiguraţi  de  delegat  împotriva
consecinţelor accidentelor rutiere.
(3) DELEGATUL va respecta permanent reglementările locale şi  naţionale privind sănătatea şi  siguranţa
referitoare la transportul în siguranţă al căLătorilor.

Art. 9 - Calitatea serviciului, reclamaţiile călătorilor
(1)  DELEGATUL  trebuie  să  respecte  indicatorii  privind  calitatea  serviciului,  aşa  cum  sunt  definiţi  în
regulamentul pentru efectuarea transportului public local.
(2)  Interferenţele cauzate  de forţă majoră sau  de terţe  părţi,  în afara controlului  DELEGATULUI,  vor  fi
considerate abateri justificate de la punctualitatea şi regularitatea stabilite şi nu vor fi considerate încălcări
ale indicatorilor de calitate a serviciuLui.
(3)  DELEGATUL  va înregistra toate  reclamaţiile  călători[or  într-un  registru  de  reclamaţii  special  şi  va
înainta DELEGATARUL, lunar, un raport cuprinzând un sumar al registrului de reclamaţii adresate direct
delegatului sau indirect delegatarului, pe parcursul lunii precedente.
(4)  DELEGATUL  are  obligaţia  de  a  afişa ^m  staţiile  publice  cuprinse  în  programul  de  circulaţie  detalii
despre procedua de reclamare.
(5) DELEGATUL trebuie să răspundă, în scris, tuturor reclamaţiilor scrise din  partea călătorilor, primite
direct de delegat, în termen de 30 de zile de la data primirii acestora.
(6) DELEGATARUL va transmite, de îndată, delegatului reclamaţiile depuse direct la delegatar cu privire
la Serviciul  de transport efectuat de delegat,  astfel încât delegatul  să îşi  poată exprima punctul de vedere
asupra reclamaţiilor primite de către delegatar şi să le soluţioneze, în cazul în care este posibil.
(7) DELEGATARUL va examina rapoartele lunare privind reclamaţiile călătorilor depuse la delegatar de
către delegat şi reclamaţiile călătorilor depuse direct la delegatar şi va lua măsurile de remediere necesare.
în timp util.



Art. 10 -Controlul călătorilor
(1)  Transportul  public  local  de persoane  prin  curse  regulate  efectuat prin  curse  regulate  se  va  desfăşura
confoim  regulamentului  pentru  efectuarea  transportului  public  local,  anexă  la  prezentul  contract,  care
prevede  obligaţiile  călătorilor  şi  amenzile  pentru  încălcarea acestor  obligaţii,  inclusiv  sancţiunile  pentru
pasagerii care călătoresc fără bilet, abonament sau alt document de călătorie valabil.
(2) Dacă DELEGATUL descoperă un călător cu bilet, abonarnent sau document de călătorie contrafăcut:
trebuie  să  anunţe  de  îndată  organele  de  cercetare  penală  şi  autorităţile  statului  competente  precum  şi
DELEGATARUL, în legătură cu această situaţie.
(3) Amenzile aferente contravenţiilor din transportul public local se fac venituri la bugetul local.

Ari. 11 -Legitimaţiile de călătorie
(1 ) Biletele de călătorie se emit de către conducătorii auto prin intermediul aparatelor de marcat electronic
fiscal, cu respectarea prevederilor legale în domeniu şi ale regulamentului pentru efectuarea transportului
public local.
(2) Tipărirea abonamentelor (integrale şi fracţionate) se face sub autoritatea Municipiului Sebeş. Costurile
tipăririi şi fiimizării acestor imprimate vor fi suportate de către DELEGAT.
(3)  Forma  abonamentelor  este  prevăzută în  anexa  nr.  5  la  caietul  de  sarcini  al  serviciului  de  transport
public local de persoane prin curse regulate.
(4) DELEGATUL va utiliza doar legitimaţii de călătorie tipărite/emise în  condiţiile prevăzute mai  sus  şi
va raporta lunar delegatanilui evidenţa legitimaţiilor de călătorie vândute.
(5)  DELEGATUL  este  responsabil  de  distribuţia  şi  vânzarea  biletelor  de  călătorie,  abonamentelor  şi
biletelor cu suprataxă de călătorie, precum şi de colectarea tarifelor aferente acestora.
(6) DELEGATUL va păstra toate veniturile obţinute din vânzarea biletelor de călătorie, abonamentelor şi
biletelor cu suprataxă de călătorie.
(7)  Persoanele  care,  conform  regulamentului  pentn]  efectuarea transportului  public  local,  beneficiază de
transport urbm gratuit, în limita a 60 de călătorii/lună/persoană, circulă gratuit cu mijloacele de transport
în comun pe baza legitimaţiei de călătorie speciale.
(8) Tipărirea legitimaţiilor de călătorie speciale, precum şi înregistrarea, gestionarea şi distribuţia acestora
persoanelor  care  beneficiază  de  transport  urban  gratuit  se  face  de  către  Serviciul  Public  de  Asistenţă
Socială Sebeş.
(9)  Forma  legitimaţiilor  de  călătorie  speciale  eliberate  persoanelor  care  beneficiază  de  transport  urban
gratuit este prevăzută în anexa nr. 6 la caietul de sarcini al servicîului de transport public local de persoanc
prin curse regulate.
(10)  Situaţia  cu  număml  de  călătorii  efectuate  de  căti.e  persoanele  care  beneficiază  de  transport  urban
gratuit se comunică de către S.P.A.S.  Sebeş DELEGATULUI,  lunar, până la data de  10 a lunii umătoar€
celei de referinţă.
(11)  Decontarea  sumelor  datorate  de  Municipiul  Sebeş  DELEGATULul  ca urmare  a  asigurării  acestoi
gratuităţi se face lunar, din bugetut Serviciului Public de Asistenţă Socială, în baza facturilor lunare emis€
de  către  DELEGAT  pe  baza  situaţiilor  comunicate  de  S.P.A.S.,  decontându-se  DELEGATULul  costu
călătoriilor  efectuate  de  persoanele  care  beneficiază  de  transport  urban  gratuit,  respectiv  numărul  d€
Călătorii efectuate de către acestea raportat la tarifiil biletului de călătorie, dar nu mai  mult de cuantumu
tarifi]lui pentru abonamentul nominal integral general valabil pe toate traseele.

Art. 12 -Programul de transport
(1) DELEGATUL are obligaţia de a respecta programul de transport, prezentat în anexa nr.  1  la prezentu
contract.
(2) Programul de transport poate fi actualizat prin hotărâre a consiliului local, astfel:
- Prin prelungirea traseelor existente, respectiv modificarea unuia sau a ambelor capete de traseu;
- prin introducerea de noi trasee;
- prin modificarea numărului de curse de către autoritatea locală de transport;
- prin modificarea orelor din graficele de circulaţie;
- prin introducerea de staţii noi;
- prin eliminarea de staţii, la solicitarea operatorului de transport rutier.
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Art. 13 - Tarife de transport
( 1 ) Pentru efectuarea serviciului, DELEGATUL percepe de la persoanele transportate un tarif de transport,
pe bază de de legitimaţii de călătorie individuale eliberate anticipat, respectiv:

Trasee

TARIFE pentru:

bi'et decă]ătorie
abonament nominal abonament nomina] general
va]abi] pe un traseu VaIabil pe toate traseele

integral
fiacţionat integral

fi-actionat

7 zile 1 5 zile 21  zile 7 zile 15  zile 21  zile

Sebeş®Răhău
2,50 lei 125  lei 35  lei 75  lei 1051ei

300 lei 70  lei 150 lei 210  leiSebeş©Petreşti
2,50 lei 125  lei 35  lei 75  lei 105  lei

Sebeş©Lancrăm
2,50 lei 125  lei 35  lei 75  lei 105  lei

(2) Orice tarif privind transportul public  local de persoane efectuat prin curse regulate se poate ajusta sau
modifica de către autoritatea administraţiei publice locale, la cererea şi pe baza fundamentării realizate de
către DELEGAT, numai pe baza normeloriadru stabilite de către Autoritatea Naţională de Reglementare
pentm Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice prin Ordinul nr. 272/12.12.2007.
(3) Tarifele pentm serviciul de transport public local de persoane efectuat prin curse regulate se pot ajusta
periodic  pe  baza  cererilor  primite  de  la  DELEGAT,  prin  hotărâri  ale  autorităţii  administraţiei  publice
locale, în baza creşterii indicelui preţurilor de consum faţă de nivelul existent la data precîdentei ajustări.
Nivelul  tarifelor  pentm  serviciul  de  transport  public  local  de  persoane  efectuat  prin  curse  regulate  se
detemină  pe  baza  analizei   situaţiei  economico-financiare  a  operatorului   de  transport,  preciim   şi   a
influenţelor reale primite în costuri, deteminate de evoluţia preţurilor pe economie.
(4)  Tarifele  pentm  serviciul  de  transport  public  local  de  persoane  efectuat  prin  curse  regulate  se  pot
modifica,   prin   hotărâri   a]e   autorităţii   administraţiei   publice   locale,   pe   baza   cererii   primite   de   La
DELEGAT, în  cazurile care conduc  la modificarea majoră a costurilor ori  condiţiilor de exploatare,  care
determină modificarea cheltuielilor cu o  influenţă mai  mare  decât cea detemiinată de  influenţa indicelui
preţurilor de consum, pe o perioadă de 3 luni consecutive, confom Ordinului nr. 272/2007.
(5) Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate nu este subvenţionat. În cazul în care
operatorul  de transport solicită Municipiului  Sebeş  subvenţie pentni efectuarea serviciului,  contractul  de
delegare  a  gestiunii  serviciului  de  transport  îşi  încetează  valabilitatea  prin  rezilierea  de  plin  drept  a
acestuia,  fără  ca delegatul  să  fie îndreptăţit  să  solicite  despăgubiri  de  orice  fel,  urmând a se  organiza  c
nouă licitaţie publică deschisă pentm delegarea serviciului de transport public local de persoane prin curs€
re8ulate.
(6) Respingerea cererii de majorare a anumitor tarife pentm serviciul de transport public local de persoanc
efectuat  prin  curse  regulate,  fie  ca  umare  a  neîndeplinirii  condiţiilor  sau  nedepunerii   documenteloi
prevăzute de Ordinul A.N.R.S.C. nr. 272/2007 pentru fiindamentarea solicitării, fie ca umare a constatări
ca  neîntemeiată   cererea   de   majorare   a  tarifelor,   nu   constituie   obligaţie  tarifără   şi   nu   dă   dreptu
DELEGATULul să solicite subvenţie pentru efectuarea serviciului de transport.
(7) DELEGATUL va asigura corelarea tarifului de transport cu gradul de confort şi siguranţă al mijloculu
de transport, precum şi  integrarea tarifară prin utilizarea unui  singur tip de legitimaţie de călătorie pentrL
toate mijloacele de transport public local de persoane prin curse regulate.



CAPITOLUL V
DREPTURILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE

Art. 14
DELEGATARUL are umătoarele drepturi:
a)  să organizeze, reglementeze, controleze prestarea serviciului de transport public local de persoane prin

curse  regulate  desfăşurat  pe  raza  administrativ-teritorială  a  municipiului  Sebeş,  în  conformitate  cu
reglementările în vigoare;

b)  să controleze periodic modul de efectuare a serviciului de transport public local de persoane prin curse
regulate;

c)  să  stabilească  traseele,  programul  de  transport  şi  staţiile  publice  aferente  acestora,  cu  consultarea
DELEGATULUI;

d)  să actualizeze periodic,  de regulă anual,  programul  de transport, în conformitate  cu  cerinţele  reale  de
transport;

e)  să verifice modul în care este satisfăcut interesul public;
f)  să verifice dacă DELEGATUL respectă obligaţiile contractuale, precum şi prevederile regulamentului

pentm  efectuarea transportului public  local  şi  caietul de sarcini  al  seNiciului  de transport public  loca]
de persoane prin curse regulate;

g)  să  dezvolte  şi  să  promoveze  calitatea  şi  eficienţa  transportului  public  local  de  persoane  în  scopul
asigurării  mobilităţii  populaţiei  în   fimcţie  de  necesităţile  acesteia  şi  de  dezvoltarea  economică  a
localităţii;

h)  să  păstreze  prerogativele  privind  promovarea  politicilor  şi  strategiilor  de  dezvoltare  a  transportului
public local de persoane;

i)   să realizeze investiţii de interes comun în domeniul  infiastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului
public delegat;

j)   să analizeze,  să verifice şi  să aprobe ajustarea/modificarea tarifelor de transport pe traseele deservite,
prin hotărâre a consiliului local, pe baza documentaţiei justificative depuse de către DELEGAT;

k)  să  convoace  pentru   audieri   DELEGATUL,  prin   intemediul  Autorităţii  de  autorizare  din   cadrul
Municipiului  Sebeş, în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru  remedierea unor deficienţe apărute
în   executarea   serviciului   de   transport,   semnalate   de   utilizatori   şi,   după   caz,   pentru   concilierea
diferendelor apărute în relaţiite dintre operator şi utilizatori.

Art. 15
DELEGATUL are umătoarele drepturi:
a)  să încaseze tarifele aferente transportului public local de persoane prin curse regulate;
b)  să  includă în  tarifele  de  transport  percepute  călătorilor  primele  de  asigurare  pentru  aceştia  şi  pentru

bagajele lor, precum şi pentru riscurile ce pot decurge din efectuarea operaţiunilor de transport;
c)  să   utilizeze   patrimoniul   propriu   şi/sau   concesionat  pentru   asigurarea   serviciului   public   local   d€

persoane prin curse regulate;
d)  să uti]izeze infiastructua tehnico-edilitară a sistemului de transport public local de persoane, respectiv

reţeaua de drumuri aferentă traseelor pe care  se desfăşoară serviciu[ şi  staţiile de îmbarcaredebarcare
prevăzute  în  anexa  nr.  2  la  prezentul  contract,  în  condiţiile  stabilite  prin  hotărârea  de  aprobare  a
documentaţiei de atribuire şi prin prezentul contract;

e)  Să   solicite,   fundamentat   economic   şi   în   condiţiile   prevăzute   de   prezentul   contract,   de   Ordinul
A.N.R.S.C.  nr.  272/2007  şi  de  legislaţia  în  vigoare,  ajustarea  tarifelor  prin  indexare  cu  indicele  de
creştere a preţurilor de consum sau modificarea tarifelor aferente transportului public local de persoan€
prin curse regulate, pe traseele deservite.



CAPITOLUL VI
0BLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE

Art. 16
DELEGATARUL are umătoarele obligaţii:
a)  să controleze periodic modul de prestare de către DELEGAT a serviciului de transport public local de

persoane prin curse regulate, pe traseele atribuite, precum şi îndeplinirea indicatorilor de performanţă;
b)  să nu îl tulbure pe DELEGAT în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract;
c)  să   păstreze   confidenţialitatea   infomaţiilor,   altele   decât   cele   publice,   cu   privire   la   activitatea

DELEGATULUI;
d) să notifice DELEGATULul apariţia oricăror împrejurări de natură să pertube efectuarea serviciului de

transport public local de persoane prin curse regulate;
e)  să asigure resusele bugetame pentru acoperirea totală a costurilor de transport public local de persoane

prin curse regulate pentru categoriile de persoane care beneficiază de transport urban gratuit,  stabi[ite
prin  lege,  regulamentul  pentru  efectuarea  transportului  public  local  sau  alte  hotărâri  ulterioare  ale
consiliului local;

f)  să  plătească  DELEGATULUI,  lunar,  prin  Serviciul  Public  de  Asistenţă  Socială  costul  călătoriilor
efectuate  de  persoanele  care  beneficiază  de  transport  urban  gratuit,  respectiv  numărul  de  călătorii
efectuate  de  către  acestea  raportat  la  tarifi]l  biletului  de  călătorie,  dar  nu  mai  mult  de  cuantumul
tarifiilui pentm abonamentul nominal integral general valabil pe toate traseele;

g) să nu modifice în mod unilateral prezentul contract, în afară de cazurile prevăzute expres de lege sau de
prezentu l contract.

Art. 17
DELEGATUL are următoarele obligaţii:
1)     să   emită   bilete   de   călătorie   individuale   @onuri   fiscale)   cu   respectarea   regulamentului   pentru

efectuarea  transportului  public  local  şi  prevederilor  legale  în  vigoare,  percepând  de  la  persoanele
transportate un tarif de transport pe bază de bilete de călătorie individuale eliberate anticipat;

2)    să emită abonamente de călătorie (integrale şi fi.acţionate) cu respectarea reglementărilor în vigoare şi
modelului de  abonament aprobat de  Consiliul Local al  Municipiului  Sebeş,  anexa nr.  5  la caietul  de
Sarcini  al  serviciului  de  transport  public  local  de  persoane  prin  curse  regulate,  inclusiv,  dacă  este
cazul, pentm categoriile sociale care beneficiază de reduceri ale costului abonamentului;

3)    să  utilizeze  numai   legitimaţii/abonamente  de   călătorie   cu   regim   special,   agreate  de   autoritatea
administraţiei publice locale;

4)    să asigure accesul liber şi nediscriminatoriu  la transport, pe bază de act de  identitate şi  legitimaţie de
călătorie specială, a persoanelor care beneficiază de facilităţi/gratuităţi la transport;

5)    să nu pemită transportul călătorilor decât pe bază de legitimaţii/abonamente de călătorie valabile sau
alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare;

6)    să asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani;
7)    să asigure respectarea drepturilor utilizatorilor în efectuarea servicîului de transport public local;
8)    mijlocul  de  transport  trebuie  să  aibă  locuri  rezervate  pentm  persoane  cu  handicap,  bătrâni,  femei

însărcinate, persoane cu copii în braţe;
9)    să nu îmbarce călători peste capacitatea maximă admisă a mijlocului de transport;
10)  să supravegheze  urcarea şi  coborârea călătorilor,  să nu plece mijlocul  de transport din  staţii  cu uşile

deschise sau cu călători aflaţi pe scările acestuia, precum şi cu călători agăţaţi de exteriorul caroseriei;
11)  să îmbarce/debarce călători numai în „autogara S.P.A.P." şi în staţiile special amenajate, prevăzute în

programul de circulaţie, mexa nr.  1  la prezentul contract;
12)  Să  oprească  în  vederea  îmbarcării/debarcării  călătorilor  în  „autogara  S.P.A.P."  şi  în  toate  staţiile

publice cuprinse în programul de circulaţie,  fără excepţie;  fiind interzis ca alte mijloace de transport,
care  aparţin  operatonilui  de  transport  şi  care  nu  sunt  utilizate  în  efectuarea  serviciului  de  transport
public  local  de  persoane  prin  curse  regulate,  să  oprească/staţioneze  în  staţiile  publice  prevăzute  în
anexele  nr.  1  şi  2  la caietul  de  sarcini  al  serviciului  de transport public  local  de  persoane  prin curse
regulate;
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13)  să nu  admită la transport în  salonul  mijlocului  de transport materii  mirositoare,  materii  inflamabile,
butelii  de  aragaz,  tuburi  de  oxigen  sau  alte  gaze,  butoaie  cu  carbid,  materiale  explozibile,  produse
caustice  ori  acide,  alte  materiale  sau  obiecte  care,  prin  fomat  ori  dimensiune,  pot  produce  daune,
vătămări  coporale  sau,  prin  natura  materialului,  pot  murdări  autovehicululmagajele^mbrăcămintea
călătorilor ori alte obiecte sau mărfiiri interzise la transportul public;

14)  mijloace  de  transport  trebuie  să  îndeplinească  condiţiile  impuse  de  legislaţia  în  vigoare  privind
siguranţa circulaţiei, confortul pasagerilor şi protecţia mediului;

15)  mijloacele  de  transport  trebuie  să  fie  adaptate  transportului  în  comun  al  persoanelor  cu  handicap,
confom prevederilor Legii  nr.  448/2006 privind protecţia şi  promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap şi să fie dotate cu aparat de marcat electronic fiscal;

16)  mijloacele de transport trebuie să fie echipate cu instalaţie de încălzire/condiţionare a aerului în stare
de fi]ncţionape;

17)  mijloacele  de  transport  trebuie  să  aibă  inspecţia  tehnică  periodică  sau,  după  caz,  revizia  tehnică

periodică efectuată la temen;
18)  mijloacele de transport trebuie să aibă un aspect estetic corespunzător;
19)  la   bordul   mijlocului   de   transport   trebuie   să   existe   mijloace   pentru   prevenirea   şi   combaterea

incendiilor, precum şi ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate;
20)  să asigure spaţiile necesare pentru bagajele de mână aLe călătorilor;
21)  pe   părţile   laterale   ale   mijlocului    de   transport   va   fi    inscripţionată   denumirea   executantului

transportului,  modul  de  inscripţionare  trebuind  să  fie  identic  pentru  toate  mijloacele  de  transport
utilizate;

22)  să asigure afişarea la părţile din faţă şi laterală dreapta ale mijlocului de transport a indicativului  şi  a
capetelor  traseului;  la  partea  din  spate  a  mijlocului  de  transport  se  va  afişa  cel  puţin  indicativul
traseului.  Elementele  de  informare  menţionate  anterior  vor  fi  iluminate  corespunzător  pe  timp  de
noapte sau în condiţii de vizibilitate scăzută;

23)  să  asigure  afişarea  în  salonul  mijlocului  de  transpoit  a  numelui  conducătorului  acestuia,  a  hărţii
schematice care să perinită vizualizarea traseului şi a reţelei de trasee, a instrucţiunilor privind modul
de desfaăşuare a transportului, a obligaţiilor publicului călător şi a altor informaţii de utilitate publică
privind transportul, stabilite prin reglementările în vigoare;

24)  în staţiile din programul de circulaţie, să asigure afişarea codului traseului, a intervalelor de succedare
a  Curselor,  precum  şi  a  hărţilor  simplificate  cu  indicaTea  traseelor,  staţii]or  şi  capetelor  de  traseu
pentm informarea publicului călător;

25)  să asigure menţinerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a instalaţiilor auxiliare
şi a curăţeniei acestora;

26)  să asigure operaţiile de întreţinere şi reparaţii necesare parcului de mijloace de transport;
27)  să asigure, zilnic şi ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea şi dezinfectarea autobuzelor;
28)  să verifice mijloacele de transport, la ieşirea în circulaţie şi la fiecare cursă, pentru a se asigura că sunt

curate pentru folosirea lor de către călători şi că nu au suprafeţe alunecoase, deteriorate şi periculoase,
inclusiv că elementele  de  fixare  ale  scaunelor,  barelor  şi  accesoriilor mijlocului  de transport  sunt în
stare corespunzătoare ;

29)  autovehiculele  utilizate  pe  traseele  locale  deseNite  să  fie  dotate  cu  echipamente  adecvate  (rampe
extensibile, elevatoare, etc.) în scopul asigurării transportului persoanelor cu dizabilităţi motorii;

30)  să  asigure,  prin  dispecerat  şi  dotări  speciale,  umărirea  şi  coordonarea  în  trafic  a  mijloacelor  de
transport, de intervenţie  şi  de depanare, precum  şi aplicarea cu operativitate a măsurilor ce se  impun
în caz de  eveniment,  incident,  accident sau  alte  situaţii  care pot afecta desfăşurarea transportului,  în
vederea asigurării condiţiilor asumate privind regularitatea, siguanţa şi confortul;

31)  Să  dispună  de  echipaje  de  intervenţie  şi  depanare  dotate  corespunzător  pentru  degajarea  drumului

public sau a căii de rulare în cazul defectării mijlocului de transport;
32)  să dispună de personal calificat şi vehicule de intervenţie operativă;
33)  să asigure înlocuirea mijlocului de transport imobilizat pe traseu;
34)  să asigure  gratuit  readucerea  călătorilor  la punctul  de plecare  în  cazul  în  care  călătoria nu  se  poate

realiza până la destinaţie din cauză de forţă majoră sau din vina DELEGATULUI;     -
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35)  să deţină,  în proprietate  sau în baza  Linui  contract de închiriere,  spaţii  în  suprafaţă  suficientă pentru
parcarea mijloacelor de transport;

36)  să  efectueze   serviciul   de  transport  public   local   de  persoane  prin   curse   regulate  cu  respectarea
prevederilor   prezentului   contract,   regulamentului   pentm   efectuarea   transportului   public   local,
caietului   de   sarcini   al   seNiciului   de   transport   public   local   de   persoane   prin   curse   regulate,
programului de circulaţie şi legislaţiei în vigoare, în condiţii de calitate, confort, siguranţă, regularitate
şi eflcienţă;

37)  să respecte întocmai legile şi reglementările specifice categoriei de transport pe care o execută în baza
prezentu lu i contract;

38)  să  respecte  indicatorii  de  performanţă  şi  de  calitate  stabiliţi  prin  regulamentul  pentru  efectuarea
transportului public local;

39)  să obţină de la autorităţile competente avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare prestării serviciului ;
40)  să asigure continuitatea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate;
41)  să   asigure   condiţiile   de   execuţie   a   transportului   în   condiţii   de   calitate,   siguranţă,   confort   şi

regularitate;
42)  să  coreleze  capacitatea  de  transport  cu  fluxurile  de  călători  existente  şi  să  utilizeze  mijloace  de

transport care  să aibă capacitatea necesară sau  să fie în număr necesar astfel  încât toate persoanele
aflate  în  staţiile publice  să poată  să  se îmbarce,  cu  respectarea  legislaţiei  în  vigoare,  sub  sancţiunea
rezilierii contractului de delegare a gestiunii în cazul nerespectării acestei condiţii în mod repetat;

43)  în  cazul  în  care,  pe  parcursul  derulării  contractului,  se  constată  că  unele  trasee  nu  sunt  suficient
acoperite  cu  mijloace  de  transport,  DELEGATUL  va  suplimenta  numărul  mijloacelor  de  transport
aferente traseului/traseel or în cauză;

44)  să asigure infomarea pemanentă a călătorilor cu privire  la traseele, programul de circulaţie, tarifele
aplicate, precum şi modificarea acestora;

45)  în salonul mijlocului de transport va fi asigurată infomarea publicului călător prin mijloace vizuale şi
Sonore cu privire la denumirea staţiei care umează şi la legăturile cu alte mijloace de transport public
local de persoane;

46)  să   menţină   în   fiincţiune   un   post   telefonic   care   să   dea   relaţii   publicului   călător   24/24   ore,
DELEGATUL având obligaţia de a face cunoscut numărul de telefon la care se pot obţine infomaţii.
prin  afişarea  acestuia  în  toate  staţiile  publice  precum   şi  în  mijloacele  de  transport  utilizate  în
efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate;

47)  să   asigure   informarea   anticipată   a   publicului   călător   în   legătură   cu   modificarea/suspendarea
programului de circulaţie sau a unui traseu în caz de forţă majoră;

48)  în cazul în care DELEGATUL sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de natură să
conducă  la  imposibilitatea efectuării  serviciului  sau  reducerea activităţii,  să  notifice  de  îndată  acest
fapt  DELEGATARULul  în  vederea  luării  măsurilor  ce  se  impun  pentru  asigurarea  continuităţii
activităţii/serviciuLui publ ic ;

49)  să  infomeze,  controleze  şi  să impună conducătorilor auto  respectarea tuturor atribuţiilor/obligaţiilor
ce le revin;

50)  să planifice  efectuarea  inspecţiilor/reviziilor  tehnice  periodice  pentru  mij loacele  de transport,  astfel
încât  să  se  asigure  respectarea programului  de  circulaţie  şi  a prevederilor  reglementărilor  legale  în
vigoare privind siguranţa rutieră;

51)  să  asigure  finanţarea  pregătirii  profesionale  şi  efectuarea  examinărilor  medicale  şi  psihologice  ale
propri ilor angaj aţi ;

52)  să ia măsurile necesare privind igiena, siguranţa la locul de muncă şi  să aplice nomele de protecţie a
muncii specifice activităţii desfăşurate în cadrul serviciului contractat;

53)  să gestioneze serviciul public pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică;
54)  să  aplice  metode  performante  de  management  care  să  conducă  la  reducerea  costuilor  de  operare

inclusiv  prin  aplicarea  proceduilor  concurenţiale  impuse   de   nomele   legale  în  vigoare  privinc
achiziţiile de lucrări sau bunuri;

55)  să nu încarce în mod artificial costurile de operare/exploatare;
56)  Să asigure controlul activităţii pe teren cu personal instruit în acest sens, cu un comportament civilizat

în scopul eliminării pierderilor din încasări;

rv/
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57)  să promoveze  dezvoltarea,  modemizarea şi  exploatarea eficientă a  bazei  tehnico-materiale  aferente
serviciulu i prestat;

58)  să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiţii din surse proprii;
59)  să  flndamenteze  şi  să  supună  aprobării  consiliului  local  tarifele  ce  vor  fi  utilizate  în  activitatea  de

transport public local de persoane prin curse regulate, potrivit prevederilor legale în vigoare;
60)  să asigure călătorii şi bagajele acestora pentm riscurile ce cad în sarcina operatorului de transport;
61)  să  încheie  şi  să  onoreze  contractele  de  asigurări  pentru  mijloacele  de  transport  deţinute,  precum  şi

asigurarea  călătorilor   şi   bunurilor   acestora,   conform   prevederilor   legislaţiei   în   vigoare   privind
asigurările;

62)  să plătească despăgubiri  persoanelor  fizice  sau juridice pentru prejudiciile aduse  din  culpă, conform
prevederilor legale şi/sau contractuale, dacă acestea nu sunt acoperite prin poliţe de asigurare;

63)  să  plătească  DELEGATARULul  contravaloarea  redevenţei  la  valoarea  şi  la  termenul  stabilite  în
contractul de delegare a gestiunii;

64)  să  plătească  DELEGATARULul  contravaloarea  tipăririi  şi  fimizării  abonamentelor,  tipărite  sub
autoritatea consiliului local;

65)  să deţină [a sediul social umătoarele documente:
- asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentm riscuri de accidente ce  cad  în

sarcina transportatorului ;
- cărţile de identitate ale vehiculelor, în original pentm cele deţinute în proprietate, respectiv în copie

pentru cele deţinute în baza unui contract de leasing;
- contracte]e de Leasing pentru vehicule]e utilizate;
- avizele medicale şi psihologice valabile pentm persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv

activitatea de transport rutier, precum şi pentru conducătorii auto;
-toate documentele care atestă menţinerea condiţiilor iniţiale care au stat la baza eliberării licenţei de

transport şi a delegării gestiunii;
-documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiţii legale a persoanelor cu funcţii care

concură la siguranţa circulaţiei;
-evidenţa  şi  planificarea  inspecţiilor tehnice  periodice/reviziilor tehnice  periodice pentru  mijloacele

de transport;
- evidenţa  accidentelor  de  circulaţie,   documentele  de   cercetare  administrativă  a  accidentelor  de

circulaţie, precum şi notele infomative transmise Consiliului Local al Municipiului Sebeş;
- alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare.

66)  DELEGATUL  are obligaţia de  a deţine  la bordul  mijlocului  de transport  în  comun,  pe toată durata
transpoitului public local de persoane prin curse regulate, următoarele documente:
-licenţa de traseu şi caietul de sarcini al acesteia e]iberat de emitentul licenţei;
-programul de circulaţie;
-copia confomă a licenţei de transport eliberată de A.R.R.;
-asigurarea pentm  persoanele transportate  şi  bagajele  acestora pentru  riscuri  de  accidente  ce  cad  în
sarcina operatomlui de transport, în copie;

-Contractul  de  leasingg în original ori  o copie confomă cu originalul, în cazul în  care autobuzul  este
utilizat în baza unui asemenea contract;

-certificatul  de  competenţă  profesională  al  conducătorului  auto  pentru  transportul  rutier  public  d€

persoane, valabil;
-legitimaţia   de   serviciu   valabilă   a   conducătonilui   auto,   din   care   să   reiasă   că   este   angajat   al
operatorului de transport;

-actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto străini.
67)  să ţină evidenţa curselor sosite şi plecate, la fiecare capăt de linie;
68)  să ţină evidenţa sesizărilor şi reclamaţiilor călătorilor, preciim şi statistica accidentelor;
69)  să întocmească şi să înainteze DELEGATARULUI, lunar, până la data de  15  a lunii următoare cele

de referinţă, următoarele documente:
- raportarea  lunară  cu  privire  la  respectarea  indicatorilor  de  perfomanţă  şi  alte  infomaţii  privinc

efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, conform anexei nr. =
la caietul de sarcini al sewiciului de transport public local de persoane prin curse regulate;

'n                         , J\,
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- raportarea  lunară privind  evidenţa  curselor  sosite  şi  plecate,  efectuate  de  la  un  capăt  la  celălalt  al
traseului, respectiv din staţia de plecare până în staţia de destinaţie a unui traseu, raportare întocmită
pentru fiecare traseu  în parte,  conform  anexei  nr.  4  la caietul  de  sarcini  al  servîciului  de transport
public local de persoane prin curse regulate;

-un  centralizator  cuprinzând  numărul  total  de  curse  şi  kilometri  efectuaţi  cu  ocazia  desfăşurării
activităţii de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza administrativ-teritorială a
municipiului Sebeş, precLm şi detaliat pe fiecare traseu în parte;

- un centralizator cu numărul de bilete de călătorie @onuri fiscale) eliberate pe fiecare traseu în parte

şi  veniturile  realizate  din  aceasta,  precum  şi  per  total,  însoţit  de  raportarea  lunară  din  memoria
fiscală a aparateLor;

- raport  lunar  cuprinzând  un  sumar  al   registrului  de  reclamaţii  adresate  de  către  călători  direct
delegatului sau indirect delegatarului, pe parcursul lunii precedente, dacă este cazul.

DELEGATUL nu este ^m drept a solicita DELEGATARULul transmiterea documentelor/datelor care
au  facut  obiectul  raportărilor  lunare,  deţinerea  şi  arhivarea  acestor  documente  fiind  în   sarcina
DELEGATULUI;

70)  să    fiimizeze    DELEGATARULul     infomaţiile    solicitate    şi    să    asigure    accesul     la    toate
infomaţiile/documentele necesare în vederea verificării şi evaluării modului de prestare a serviciului; `

71)  să  încheie  contract  de  acces  în  „AUTOGARA  S.P.A.P."  cu  Serviciul  Public  de  Administrare  a
Patrimoniului Sebeş şi să achite acestuia contravaloariea tariftlui de acces în autogară aferent curselor
prevăzute  cu  oprire  în  autogara  mai  sus  menţionată,  confom  anexei  nr.  1  la  caietul  de  sarcini  al
serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate;

72)  în cazul în care DELEGATUL efectuează atât transport rutier public de persoane prin curse regulate
locale cât şi judeţene, interjudeţene sau intemaţionale, pentru transportul  local operatorul de transport
rutier  va ţine  o  evidenţă  separată  a  activităţilor desfăşurate,  cu  contabilitate  distinctă pentru  fiecare
serviciu  prestat,  astfel  încât  activităţile  sale,  confom  licenţelor  de  transport  obţinute,  să  poată  fi
evaluate, monitorizate şi controlate;

73)  la  încetarea  prezentului  contract,  din  alte  cauze  decât  prin  expirarea  duratei  contractuale  sau  forţa
majoră, DELEGATUL este obligat să asigure continujtatea prestării  serviciului în condiţiiLe stipulate
în  prezentul  contract,  sub  sancţiunea  plăţii  de  daune-interese,  până  la  atribuirea  contractului  de
delegare a gestiunii seNiciului, prin licitaţie publică deschisă, unui alt operator de transport;

74)  să    respecte    cu    stricteţe    prevederile    legale    în    vigoare    privind    protecţia    muncii,    protecţia
consumatorului,  protecţia  mediului,  prevenirea  şi  combaterea  incendiilor,  precum  şi  din  domeniul
transporturilor, pe întreaga durată de valabilitate a prezentului contract;

75)  în  temen  de  6  luni  de  la  intrarea în  vigoare  a  prezentului  contract  DELEGATUL  este  obligat  Să
implementeze sistemul de taxare tip ticketing pe raza municipiului Sebeş pentm tTansportul în comun
de  persoane  prin  curse  regulate  prin   utilizarea  de  legitimaţii   de  tip  card  pentru  abonamente   şi
legitimaţii de călătorie speciale eliberate persoanelor care beneficiază de transport urban gratuit.
Legitimaţiile de tip card  se eliberează de operatorul  de transport  şi vor fi gestionate ca document cu
regim special, potrivit prevederilor legale.
DELEGATUL va înainta DELEGATARULUI,  lunar,  până la data de  15  a lunii  umătoare celei  de
referinţă, în baza sistemului de ticketing, situaţia privind numărul de călători aflat în fiecare mijloc de

ţransport per cursă/zi/lună/traseu.
In vederea decontării  călătoriilor efectuate de persoanele care beneficiază de transport urban  gratuit,
DELEGATUL  va înainta  Serviciului  Public  de  Asistenţă  Socială  Sebeş,  lunar,  factura însoţită de  o
anexă care va cuprinde  umiătoarele  elemente:  numele, prenumele,  codul  numeric personal,  număTul
de  călătorii  efectuate/traseu,  valoarea  de  plată  per  beneficiar  precum  şi  per  total,  prin  raportarea
Călătoriilor  efectuate  la  tarifiil  biletului  de  călătorie,  fără  însă  a  depăşi  cuantumul  tarifului  pentru
abonamentul nominal integral general valabil pe toate traseele.
Datele mai sus menţionate se prezintă pe suport electronic şi de hârtie.

76)  orice alte obligaţii prevăzute prin legi speciale în materia transportului public local.
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CAPITOLUL VII
INVESTIŢII

Art_  18
DELEGATUL va realiza pe cheltuiala proprie toate investiţiile, incluzând cele specificate în anexa nr. 3  la
prezentul  contract,  ^m  vederea  efectuării  serviciului  de  transport  public  local  de  persoane  prin  curse
regulate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Sebeş cu respectarea prevederilor legale în vigoare
şi  ale  regulamentului  pentru  efectuarea  transportului  public  local,  caietului  de  sarcini  al  serviciului  de
transport public local de persoane prin curse regulate şi ale prezentului contract.

Art. 19
DELEGATUL  va  fimdamenta  necesarul  anual  de  fonduri  pentm  investiţii  din  surse  proprii  pentru  a  fi
Supuse aprobării  Consiliului Local al Municipiului  Sebeş  şi nu va efectua fară acordul  autorităţii  publice
locale  modificări  la  spaţiile,  instalaţiile  şi  dispozitivele  utilizate  cât  şi  conservarea  sau  scoaterea  din
folosinţă a acestora.

CAPITOLUL VIII
REDEVENŢA şi GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE

Art. 20
(1)  Redevenţa  anuală  este  de  9000  lei/an  şi  va  fi  plătită  trimestrial,  în  rate  egale,  până  în  ultima  zi  a
fiecărui  trimestru.  La momentul  încetării  contractului  DELEGATUL  va proceda  la achitarea integrală  a
tuturor obligaţiilor de plată rezultate din prezentul contract în favoarea DELEGATARULUI.
(2) Plata redevenţei se face în contul rir. R036TREZ0052 lA300530XXXX deschis la Trezoreria Sebeş.
(3) Pentni neplata la termen a redevenţei se aplică majorări de întârziere de 2% din cuantumul redevenţei
neachitate  în  termen,  calculată  pentru  fiecare  lună  sau  ffacţiune  de  lună,  începând  cu  ziua  imediat
umătoare temenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu aplicarea întocmai a
prevederilor Codului de Procedură Fiscală.
(4) Redevenţa se indexează anual cu un procent egal cu rata inflaţiei comunicată de lnstitutul Naţional de

(S5tîti:tî:ă2ein^rnuca::[ErEeieEd€AtiuL  nu  piăteşte  redevenţa pe o perioadă mai  mare de 6  luni  de  la data

:âîdîennţceiupE::işeAnŢî:nutiLacatrue,udiredpetudeqşga:3ziliâeus:ii|antiŢâ'|:r:::;:ubcEo:irâcĂTULU|,acestivapierde
garanţia de bună execuţie.
(7)  DELEGATARUL  se obligă să elibereze  garanţia de bună execuţie aferentă contractului în termen  de
30 de zile de la încetarea contractului, dacă până la acea dată nu a ridicat pretenţii asupra ei.
(8) DELEGATARUL are dreptul de a executa garanţia de bună execuţie, constituită prin virament bancar
Sau  prin   scrisoarea  de   garanţie  pentni  bună  execuţie  nr.   12895/02.09.2015   emisă  de  Veneto   Banca
S.C.P.A„  în  cuantum  de  40000  lei,  în  limita  prejudiciului  creat,  dacă  DELEGATUL  nu  îşi  execută.
execută  cu  întârziere  sau  execută  necorespunzător  obligaţiile  asumate  prin  prezentul  contract  sau  prin
documenaţia de atribuire,  singura fomalitate necesară anterior emiterii  unei  pretenţii  asupra garanţiei  de
bună execuţie fiind aceea de a notifica acest  lucru delegatului, precizând totodată în notificare obligaţiile
care nu au fost respectate. În cazul în care prejudiciul produs delegatarului este mai mare decât cuantumul
garanţiei de bună execuţie, delegatul este obligat să-l despăgubească pe delegatar integral şi întocmai.

CAPITOLUL IX
PENALITAŢI

Art. 21
În cazul în care, din vina sa exclusivă, DELEGATUL nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate

Prin Contract,  altele decât cele privind redevenţa de  la art.  20  din  contract,  DELEGATARUL are dreptul
de   a   aplica   penalizări   de  întârziere   de   0,1%   pe   zi   din   valoarea   obligaţiiLor   neîndeplinite,   până   la
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor respective.
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Art. 24
Prezentul  contract  de  delegare  a  gestiunii  serviciului  de  transport  public  local  de  persoane  prin  curse
regulate încetează în umătoarele situaţii:
a)  la expirarea duratei stabilite prin prezentul contract;
b) în   cazul   în   care   interesul   naţional   sau   local   o   impune,   prin   denunţarea   unilaterală   de   către

DELEGATAR, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind
competentă instanţa de j udecată;

C)  în    cazul    nerespectării    obligaţiilor    contractuale    de    către    DELEGAT,    prin    reziliere    de    către
DELEGATAR,   cu  plata  unei   despăgubiri   în   sarcina  DELEGATULUI,   în   caz   de  dezacord   fiind
competentă instanţa de judecată;

d)  în   cazul   nerespectării   obligaţiilor   contractuale   de   către   DELEGATAR,   prin   reziliere   de   către
T\Ţ`T  T`r  ^  ,,1       ___     __,_|_



CAPITOLUL XX
DOCUMENTELE CONTRACTULUI

Art. 46
(1)  Contractul  de  delegare  a  gestiunii  serviciului  public  local  de  persoane  prin  curse  regulate  cuprinde
umătoarele anexe, care fac parte integrantă din prezentul contract:
Anexa 1 -  Programul de circulaţie;
Anexa 2 -  Inventarul  bunurilor  imobile,  proprietate  publică  sau  privată  a  Municipiului  Sebeş,  aferente

serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate;
Anexa 3 -  Programul  estimativ al  lucrărilor de  investiţii aferente  serviciului  de transport public  local  de

persoane prin curse regulate;
Anexa 4 -  Mijloacele  de  transport  din  dotarea  DELEGATULul  utilizate  în  efectuarea  serviciului  de

transport  public   local   de   persoane   prin   cLmse   regulate  pe  raza  administrativ-teritorială   a
municipiului Sebeş.

(2)  Regulamentul  pentru  efectuarea  transportului   public   local   şi   caietul   de  sarcini   al   serviciului   de
transport public  local  de persoane prin curse regulate, aprobate prin H.C.L.  nr.  38/26.02.2015, precum  şi
oferta cu  care DELEGATUL  a participat la licitaţia publică deschisă organizată pentm atribuirea acestui
contract fac parte integrantă din prezentul contract.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi  14.09.2015.

DELEGATAR,
MUNICIPIUL SEBEŞ

Prin PRIMAR,
Adrian Alexandm Dănci

4r2

D irector executiv ,           ,,
Lumini@Cmen#?,},

şef Serviciu Patrimoniu, Transport şi Registru Agricol,
Ileana lanculescu

vizat - Control Financiar Prev
rln-ţ`cL;LL.:j..i,~.!=7Ţ

vizat pentru Legaliţate -şef Birou Contencios, Juridic şi Administraţie,
Delia Gligor

•    J    ,,,

întocmit,
cons. jur. Gheorghe Barbu           ``-J-/-``

\`,u
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ACT ADIŢI0NAL Nr. 15

S.C. LIVI0 DARI0 S.R.L.

La Contractul de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport public
local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sebeş Nr. 65/2015

Păfti contractante:

Municipiul Sebeş, cu sediul Primăriei în Sebeş, str.Piaţa Primăriei  nr.1, jud.  Alba
E mail:sebeşpri@yahoo,com, tel./fax:Reţea Romtelecom:+4 / 0258731318,
731006 /Fax.+4 / 0258734187; Reţea RDS:0358401146, 0358401147, cod  fiscal 4331201,
reprezentat prin Primar Dorin NISTOR  în calitate de DELEGATAR, pe de o parte
Şi

S.C.  LIVIO  DARI0  S.R.L.  cu  sediul în  Alba  - Iulia, str.  Iaşilor nr.  87, jud. Alba,
persoană juridică română de drept privat, Înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de
pe  lângă  Tribunalul  Alba,  având  cod  fiscal  11070834,  număr  de  înregistrare  la Registrul
Comeftului  J0l/417/1998,  reprezentată  prin  d-l.  Aurel  POPTEAN   -Administrator.  în
calitate de DELEGAT, pe de altă parte;

În aplicarea prevederilor  H.C.L. Nr. 57/2021  privind aprobarea atribuirii de licenţe
de  traseu  pentru  efectuarea  serviciului  de  transport  public  local  de  persoane  prin  curse
regulate,  pănile  contractante,  de  comun  acord,  au  convenit  la încheierea  prezentului  act
adiţional, astfel:

Art.1.  Se modifică ANEXA 4  (  referitoare  la mijloacele de transport din  dotarea
delegatului  -  utilizate  în  efectuarea  transportului  public   local  de  persoane  prin  curse
regulate pe raza administrativ -teritorială a municipiului  Sebeş ) la Contractul nr. 65/2015
de  atribuire  în  gestiune  delegată  a  serviciului  de  transport  public  de  persoane  prin  curse
regulate  în  Municipiul  Sebeş,  modificată  prin  actele  adiţionale  nr.  2,  4,  5,6  şi  7,  care  va
avea cuprinsul   Anexei  1  la prezentul act adiţional.

Art.11. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.



Prezentul  act adiţional  s-a încheiat în  două exemplare  originale,  câte  un  exemplar

pentru fiecare parte contractantă, astăzi

DEL
MUNICI

GATAR
SEBEŞ

sEŞRez:::T.fuHbEakŢeT:EGLh'e3Fgît

t_W~
/viz

ARHI

J`   '  'iL    data  Semnării  iui

DELEGAT
S.C. LIVIO DARI0 S.R.L.

Prin
ADMINISTRATOR

Au rel POPTEAN

RESURSE UMANE
MORARIU

•fiĂ#A'PONE%ŢLCJptgLŢ'[3EB

Ă»C!,;.#,  0%EVENTIV  PROPRIU

.iuna.ir.4..:....ziua„l.+

Virgil OLTEAN,U
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Birou Contencios Juridic Administraţie
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Transparenţă D
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zională şi Arhivă
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ACT ADIŢIONAL Nr. 14

S.C. LIVI0 DARI0 S.R.L.
Nr.      ,          /

la Contractul de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport public local
de persoane prin curse regulate în Municipiul Sebeş Nr. 65/2015

Păni contractante:

MUNICIPIUL  SEBEŞ, cu sediul  Primăriei  în  Sebeş,  str.Piaţa Primăriei  nr. l , jud.
Alba E-mail:secretariat@primariasebes.ro, tel./fax:Reţea Romtelecom:+4 / 0258731318,
731006 ffax.+4 / 0258734187; Reţea RDS:0358401146, 0358401147, cod fiscal 4331201,
reprezentat prin Primar Dorin NISTOR  în calitate de DELEGATAR, pe de o parte

Şi
LIVIO  DARI0  S.R.L.  cu  sediul  în  Alba  -  Iulia,  str.  Iaşilor  nr.  87, jud.  Alba,

persoanăjuridică română de drept privat, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de
pe  lângă Tribunalul  Alba,  având  cod  fiscal  11070834,  număr  de  înregistrare  la  Registrul
Comerţului  J0l/417/1998,  reprezentată  prin  d-l.  Aurel   POPTEAN   -Administrator.  în
calitate de DELEGAT, pe de altă parte;

În aplicarea prevederilor  H.C.L. Nr. 330/2020 privind aprobarea modificării anexei
nr.  1  -„Program de circulaţie" , a contractului de atribuire în gestiune delegată a serviciului
de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul  Sebeş, nr.  65/2015,
confom,  Anexei   1   la  hotărâre,  păftile  contractante,  de  comun  acord,  au  convenit  la
încheierea prezentului act adiţional, astfel :

Art.1. Se modifică ANEXA nr.  1  ( referitoare la PROGRAM DE CIRCULAŢIE  -
serviciu   de   transport   public   local   de   persoane   prin   curse   regulate   efectuat   pe   raza
administrativ  teritorială  a  Municipiului  Sebeş)  la  Contractul  nr.  65/2015  de  atribuire  în

gestiune  delegată  a  serviciului  de  transport  public  de  persoane  prin  curse  regulate  în
Municipiul  Sebeş,  modificată prin  Actele  adiţionale  nr.1,  3,  9  şî   10,11,12,13  după  cum
umează:

/:/`JJ.    l



PROGRAM DE TRANSPORT

RAHAU

Traseul  1

Plecare Sebeş

5:30

6:00

7:05

9:30

1  1 :30

12:30*

13 :30

14:40*

15:30**/50

17:30

20: 15*

23:20

Plecare Răhău

5:45

6:20**

7:20

10:00

12:00

13:00*

14:00

15 :30*

16:20

17:50

20:40*

23 :40

* circulă în perioada cursurilor şcolare
**   staţia drumu] Dăii -plecare din di.umu] Dăii la  15:30 -p]ecare din M.

Kogălniceanu la   15:50 (staţia de plecare spre Răhău);

5:30

7:30

11  :30

14:00

15:50

LOCALITATE

PETREŞTI

5:45        Sâmbătă  şiDuminică

8:00       Sâmbătă  şiDuminică

12:00      Sâmbătă  şiDuminică

14:15        Sâmbătă   şiDuminică

16:10        Sâmbătă   şiDuminică

Traseul 2

Plecare Sebeş

6:00

J4-

Plecare  Petreşti

6:15****



20: 15          Sâmbătă şi Duminică

23:10          Sâmbătă si Duminică

LANCRĂM

Traseul 3

Plecare Sebeş

5:35*  star

6:10    star

7:15

9:00

1  1  :00

13:00*

14:00  *star

15:00*

15:30***

16:00

18:00*

22:30*star

23 : 15 *star
* staţia zona industrială

*** staţia Drumul Dăii

6:00

11 :00*

13 :00

15:00*

Plecare Lancrăm

5:55

6:25  ***

7:30

9:30

11  :30

14:00*star

14:30*  star

15:30*

15:45

16:30

18:30*

22:45*star

23:30*star

6:30               Sâm bătă

11:30*           Sâmbătă şi Duminică

13:30             Sâmbătă

15:30*          Sâmbătă şi Duminică

Art.11.  Programul  de  circulaţie  aferent  Traseelor  1,  2  şi  3,  astfel  cum  au  fost
modificate potrivit Art.  1.  intră în vigoare începând cu data de 04.01.2021.

Art. 111. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

j/.



6:30

7:15*

7:45

9:00

[0:00*

11  :00

13:15

14:00

14:15***

14:30**

15:30****

16:00

17: 15

18:00**

20:00*

21 :05

22:30

7:05

7:30*

8:00

9:15

10:15*

11:15

13:30

14:15

14:45**

15:15

15 :45

16: 15

17:30

18:15

20:15*

21 :20

23 : ] 0

*   circulă în  perioada cursurilor şcolare
**  staţia frumoasa Petreşti

***   staţia colonia Petreşti
**** staţia drumu] Dăii

Notă: În zilele de luni şi joi, cursa Petreşti -Sebeş de la ora 11 : 15 va avea plecare din
staţia colonia Petreşti, iar cursa Sebeş -Petreşti de la ora  16:00 va avea staţie şi în
colonia Petreşti

6:00

6:30

9:15

12:15

14:30

17:30

c=tz`,t.

6:L5         Sâmbătă şi Duminică

7:10         Sâmbătă şi Duminică

9:30          Sâmbătă şi Duminică

12:30         Sâmbătă şi Duminică

15:10          Sâmbătă şi Duminică

18:L0          Sâmbătă şi Duminică



Prezentul act adiţional s-a încheiat În 2(două) exemplare originale, câte un exemplar
pentru fiecare parte contractantă, astăzi

DELEGATAR
MUNicIPIUL SEţ}Eş;`\'` T`

P rin  ` ,,,,,  C`

pRIMA'ri
Dorin NIS

DIRECŢIA
Director Executiv ec.

Vizat C.F.
-Luminiţa Toma

ARIIITECT -ŞEF`),L'  _' ,
Virgil  OLTEANU

Birou Contencios Juridic Administraţie
Transparenţă Decizională şi Arhivă

Şef-bir;#iaGligor

Întocmit,
compartimŢi:upâtĂipmĂOTnĂuşiTransport

data semnării lui.

DELEGAT
LIVIO DARI0 S.R.L.
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ACT ADIŢI0NAL Nr. 13

S.C.  LIVI0 DARIO S.R.L.
Nr .-,--1~        /           ,--, `             1-,-

la Contractul de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport public local
de persoane prin curse regulate în Municipiul Sebeş Nr. 65/2015

Părţi  contractante:

MUNICIPIUL SEBEŞ, cu  sediul  Primăriei  în  Sebeş,  str.Piaţa  Primăriei  nr.l, jud.
Alba
E-mai l:secretariat@primariasebes.ro, tel./fax: Reţea Romtelecom :+4 / 0258731318,
731006 /Fax.+4 / 0258734187; Reţea RDS:0358401146, 0358401147, cod  fiscal  4331201,
reprezentat prin Primar Dorin NISTOR  în calitate de DELEGATAR, pe de o parte

Şi
LIVIO  DARIO  S.R.L.  cu  sediul  în  Alba  -Iulia,  str.  Iaşilor  nr.  87, jud.  Alba,

persoanăjuridică română de drept privat, înregistrată la Oficiul  Registrului  Comerţului  de
pe  lângă  Tribunalul  Alba,  având  cod  fiscal  11070834,  număr de  înregistrare  la  Registrul
Comerţului   J0l/417/1998,  reprezentată  prin  d-l.   Aurel   POPTEAN   -Administrator.   în
calitate de DELEGAT, pe de altă parte;

În aplicarea prevederilor  H.C.L. Nr. 208/2020 privind aprobarea modificării anexei
nr.  1  -„Program de circulaţie" , a contractului de atribuire în gestiune delegată a serviciului
de transport public [ocal de persoane prin ciirse regulate în Municipiul  Sebeş, nr.  65/2015,
confom,   Anexei   1   la  hotărâre,  părţile  contractante,  de  comun   acord,   au  convenit   la
încheierea prezentului act adiţional, astfel :

Art.1. Se modifică ANEXA nr.  1  ( referitoare la PROGRAM DE CIRCULAŢIE  -
serviciu   de   transport   public   local   de   persoane   prin   curse   regulate   efectuat   pe   raza
administrativ  teritoria]ă  a  Municipiului  Sebeş)  la  Contractul  nr.  65/2015  de  atribuire  în

gestiune  delegată  a  serviciului  de  transport  public  de  persoane  prin  curse  regulate  în
Municipiul  Sebeş,  modificată  prin  Actele  adiţionale  nr.1,  3,  9  şi   10,11,12  după  cum
urmează:



PROGRAM DE TRANSPORT

RĂHĂu

Traseul 1

Plecare Sebes

5:30

6:00

7..OS

9:30

11  :30

12:30*

13:30

14:40*

15:30**/50

17:30

19:00

20: 15*

21 :00

23:20

Plecare Răhău

5:45

6:20**

7:20

10:00

12:00

13:00*

14:00

15:30*

16:20

17:50

19:20

20:40*

21 :20

23 :40

* circulă în  perioada cursurilor şcolare
"  staţia drumul Dăii -p]ecare din drumul Dăii ]a 15:30 -p[ecare din M.

Kogălniceanu  la   15:50 (staţia de plecare spre Răhău);

5:30

7:30

11  :30

1 4 : 00

15:50

18:30

5:45        Sâmbătă  şiDuminică

8:00        Sâmbătă   şiDuminică

12:00       Sâmbătă  şiDuminică

14:15        Sâmbătă   şiDuminică

16:10        Sâmbătă   şiDuminică

18:45        Sâmbătă    si Duminică



LOCALITATE

PETluşTI

Traseul 2

Plecare Sebeş

5:45

6:00

6:15

6:30

7:15*

7:45

9:00

10:00*

11 :00

12: 15

13:15

14:00

14:15***

14:30**

15:30****

16:00

16:30

17: 15

18:00**

19:00

20:00*

21 :05

22:30

*   circulă în perioada cursurilor şcolare
**   staţia frumoasa Petreşti

***   staţia colonia Petreşti
****  staţia dt.umul Dăii

iEE=EE=

\`_,,

Plecare  Petreşti

6:00

6:15****

6:30

7:05

7:30*

8:00

9:15

10:15*

11:15

12:30

] 3:30

14:15

14:45**

15:15

15 :45

16: 15

16:45

17:30

18:15

19: 15

20:15*

21 :20

23 : 10



6:00

6:30

9:15

12:15

14:30

17:30

20:00

22:30

6:15         SâmbătăşiDuminică

7:10         SâmbătăşiDuminică

9:30          Sâmbătă şi Duminică

12:30         SâmbătăşiDuminică

15:10          Sâmbătă şi Duminică

18:10          Sâmbătă şi Duminică

20:15           Sâmbătă şi Duminică

23:10          Sâmbătă şi Duminică

LANCRĂM

Traseul 3

Plecare Sebeş

5:35* star

6:10    star

7:15

8:00*

9:00

10:00*

1  1  :00

12:15

13 :00*

14:00 *star

15 :00*

15:30***

16:00

18:00*

20:00*

22:30*star

23 : 15 *star

lp`

Plecare Lancrăm

5:55

6..2S  ***

7:30

8:30*

9:30

10:30*

11  :30

12:30

14:00*star

14:30* star

15:30*

15 :45

16:30

18:30*

20:15*

22:45*star

23:30*star



* staţia zona industrială
***  staţia Drumul Dăii

6:00

7:00*

11  :00*

13:00

15:00*

22:30

6:30               Sâmbătă

7:30*             Sâmbătă şi Duminică

11:30*           Sâmbătă şi Duminică

13:30             Sâmbătă

15:30*           Sâmbătă şi Duminică

23:15             Sâmbătă şi Duminică

Art.11.  Programul  de  circulaţie  aferent  Traseelor   1,  2  şi   3,  astfel  cum  au  fost
modificate potrivit Art.  1.  intră în vigoare începând cu data de  16.09.2020.

Art.111. Celelalte clauze contractuale rămân  neschimbate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2(două) exemplare originale, câte un exemplar

pentru fiecare parte contractantă, astăzi                      data sem nării lui.

DELEGATAR
MUNICIPIUL SEBEŞ

Prin

PRIMAR
Dorin NISTO

DIRECTIA VENf
Director Executiv ec. Carmen

vizat c,'Î

L`

_.,

•     ,,/       ]

URI
-Lumihrffi+~o-ma

)uj'J»           !`,L;            I\Ş`
ARHITECT - ŞEF

Virgi l OljTEANP„
1

Birou Contencios Juridic Administraţie
Transparenţă Decizională şi Arhivă

Şef_birouDellaG[]f

ÎrLtocmit,            \

compartimeTnit,upâtĂipmĂOTnÂuşiTransport

+r--

DELEGAT
LIVIO DARIO S.R.L.

Prin

ADMINISTRATOR
Au rel POETEAN



ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

rŢ."'%Iurş
7/'y

•n`y  3;Zrl},J=

ACT ADIŢIONAL Nr. 12

s.Ş.rŢiY,|.gD,A3I,;?%ş.,LiGZ*

la Contractul de atribuire în gestiune delegată a seiviciului de transport public local
de persoane prin curse regulate în Municipiul Sebeş Nr. 6S/2015

Părţi  contractante:

MUNICIPIUL  SEBEŞ,  cu  sediul  Primăriei  în  Sebeş,  str.Piaţa  Primăriei  nr.1, jud.
Alba
E-mail :secretariat@primariasebes.ro, tel./fax:Reţea Romtelecom :+4 / 0258731318,
731006 ffax.+4 / 0258734187; Retea RDS:0358401146, 0358401147, cod  fiscal  4331201,
reprezentat prin Primar Dorin NISTOR  în calitate de DELEGATAR, pe de o par:e

şi
LIVI0  DARI0  S.R.L.  cu  sediul în  Alba  -  Iulia,  str.  Iaşilor  nr.  87, jud.  Alba,

persoanăjuridică română de drept privat, înregistrată la Oficiul  Registrului  Comerţului de
pe  lângă Tribunalul  Alba,  având  cod  fiscal  11070834,  număr  de  înregistrare  la  Registrul
Comerţului   J0l/417/1998,  reprezentată  prin  d-l.   Aurel   POPTEAN   -Administrator.   în
calitate de DELEGAT, pe de altă parte;

În aplicarea prevederilor  H.C.L. Nr.155/2020 privind aprobarea modificării anexei
nr.1  -„Program de circulaţie" , a contractului de atribuire în gestiune delegată a serviciului
de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul  Sebeş, nr.  65/2015,
confom,  Anexei   1   la  hotărâre,  părţile  contractante,  de  comun  acord,   au   convenit   la
încheierea prezentului act adiţional, astfel :

Art.1. Se modifică ANEXA nr.  1  ( referitoare la PROGRAM DE CIRCULAŢIE  -
serviciu   de   transport   public   local   de   persoane   prin   curse   regulate   efectuat   pe   raza
administrativ  teritorială  a  Municipiului  Sebeş)  la  Contractul  nr.  65/2015  de  atribuire  în

gestiune  delegată  a  serviciului  de  transport  public  de  persoane  prin  curse  regulate  în
Municipiul Sebeş, modificată prin Actele adiţionale nr.1, 3, 9 şi  10,11  după cum urmează:



PROGRAM DE TRANSPORT
Traseul 2

LOCALITATE

PETREŞTI

Plecare Sebeş

5:45

6:00

6:15

6:30

7:15*

7:45

9:00

10:00*

11  :00

12:15

13:15

14:00

14:15***

14:30**

15:30****

16:00

16:30

17:  15

18:00**

19:00

20:00*

21 :05

22:30

*  circulă în perioada cursurilor şcolare
**  staţia frumoasa Petreşti

***  staţia colonia Petreşti
**** staţia drumul Dăii

.`\

Plecare  Petreşti

6:00

6:15****

6:30

7:05

7:30*

8:00

9:15

LO:15*

11:15

12:30

13 :30

14:15

14:45**

15:15

15 :45

16: 15

16:45

17:30

18:15

19:  15

20: 15*

21 :20

23 : 10



RĂHĂu

6:00

6:30

9:15

12:15

14:30

17:30

20:00

22:30

Traseul  1

Plecare Sebeş

5:30

6:00

7:15

9:30

11  :30

12:30*

13:30

14:40*

15:30**/50

17:30

19:00

20: 15*

21 :00

23:20

6: 15         Sâmbătă şi Duminică

7: 10         Sâmbătă şi Duminică

9:30          Sâmbătă şi Duminică

12:30         SâmbătăşiDuminică

15:10         SâmbătăşiDuminică

18:10         SâmbătăşiDuminică

20:15         Sâmbătă şi Duminică

23:10         Sâmbătă şi Duminică

Plecare Răhău

5:45

6:20**

7:30

10:00

12:00

13:00*

14:00

15:30*

16:20

17:50

19:20

20:40*

21 :20

23:40

* circulă în perioada cursurilor şcolare
**   staţia drumul Dăii -plecare din drumul Dăii la 15:30 -plecare din M.

Kogălniceanu la   15:50 (staţia de plecare spre Răhău);

/)



LANCRĂM

* staţia zona industrială
** staţia uzina electrică

***  staţia Drumul Dăii

5:30

7:30

11  :30

14:00

15:50

Traseul 3

Plecare Sebeş

5:35*  star

6:10    star

7:15

8:00*

9:00

10:00*

1  1 :00

13:00*

14:00  *star

15:00*

15:30***

16:00

18:00*

20:00*

22:30*star

23 : 15 *star

5:45    Sâmbătă   şi Duminică

8:00    Sâmbătă  şi Duminică

12:00  Sâmbătă  şi Duminică

14:15   Sâmbătă   şiDuminică

16:10   Sâmbătă  şi Duminică

Plecare Lancrăm

5:55**

6:25  ***

7:30

8:30*

9:30

10:30*

11 :30

14:00*star

14:30*  star

15:30*

15:45

16:30

18:30*

20: 15*

22:45*star

23:30*star



6:00

7:00*

11  :00*

13 :00

15:00*

22:30

6:30     Sâmbătă

7:30*    Sâmbătă şi Duminică

11 :30*  Sâmbătă şi Duminică

13:30    Sâmbătă

15:30*  Sâmbătă şi Duminică

23:15    Sâmbătă şiDuminică

PROGRAMUL ESTE VALABIL ÎNCEPÂND CU DATA DE 06.07.2020.

Art.11.  Programul  de  circulaţie  aferent  Traseelor   1,  2  şi  3,  astfel  cum  au   fost
modificate potrivit Art.  1.  intră în vigoare începând cu data de 06.07.2020.

Art.111. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2(două) exemplare originale, câte un exemplar

pentru fiecare parte contractantă, astăzi

DELEGATAR
MUNICIPIUL SEBEş,`

PRlmR
Dorin NISTOR

_`!

'1

DIRECTIA V ITURI
Director Executiv ec. Qarmen + Luminiţa Toma

viia;,?J
FiiE=

ARHITECT-ŞEF    .{
Virgil OLTEANU  j{}u`i

'

Birou Contencios Juridic Administraţie
Transparenţă Decizională şi Arhivă

Şef-bi:i:#,]t:Gligor

Compartiment Pat-rimoniu şi Transport
Titu CAPĂTĂ   -/-----J

/
/_,  / ,--- A<!

/

data semnării lui.

DELEGAT
LIVIO DARIO S.R.L.

Prin

ADMINISTRATOR
Aurel POPTEAN

1



ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL SEBEŞ
NR.54/34892/02.06.2020

ACT ADITIONAL Nr. 11

LIVI0 DARIO S.R.L.
Nr.    /,Z,'J     1 C  Li   C  | i  c` C'2 C

la Contractul de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport public local
de persoane prin curse regulate în Municipiul Sebeş, nr. 65/2015

Părti contractante :

MUNICIPIUL SEBEŞ, cu sediul Primăriei în Sebeş,  str.Piaţa Primăriei nr.1, jud.
Alba
E-mail:secretariat@primariasebes.ro, tel./fax:Reţea Romtelecom:+4 / 0258731318,
731006 /Fax.+4 / 0258734187; Reţea RDS:0358401146, 0358401147, cod fiscal 4331201,
reprezentat legal prin Primar -D-nul Dorin NISTOR  în calitate de DELEGATAR, pe
de o parte

şi

LIVIO DARIO  S.R.L.  cu  sediu] în  Alba -  Iulia,  str.  Iaşilor  nr.  87, jud.  Alba,
persoană juridică română de drept privat, înregistrată la Oficiul Registmlui Comerţului de
pe lângă Tribunalul Alba,  având cod fiscal  11070834, număr de înregistrare la Registml
Comerţului   J01/417/1998,    reprezentată   legal   prin   D-nul   Aurel    POPTEAN   -
Administrator, în calitate de DELEGAT, pe de altă parte;

În aplicarea prevederilor  H.C.L. Nr.  120/2020 privind aprobarea modificării anexei
nr.  1 - „Program de circulaţie" , a contractului de atribuire în gestiune delegată a serviciului
de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sebeş, nr. 65/2015,
confom,  Anexei   1   la  hotărâre,  păftile  contractante,  de  comun  acord,  au  convenit  la
încheierea prezentului act adiţional, astfel:

Art. 1. Se modifică ANEXA nr. 1 ( referitoare la PROGRAM DE CIRCULAŢIE  -
serviciu  de  transport  public   local   de  persoane  prin  curse  regulate   efectuat  pe  raza
administrativ  teritorială  a  Municipiului  Sebeş)  la  Contractul  nr.  65/2015  de  atribuire  în
gestiune  delegată  a  serviciului  de  transport  public  de  persoane  prin  curse  regulate  în
Municipiul Sebeş, modificată prin Actele adiţionale nr.1, 3, 9 şi  10,   după cum umează:

l-J<L



PROGRAM DE TRANSPORT

Traseul  1
SEBEŞ - RĂHĂU

Plecare sebeş                     Plecare Răhău

5:30

6:00

7:15

9:30

12:30

14:00

15:30**

17:30

21:00

23:20

5:45

6:30  **

7:30

10:00

13:00    Jol

14:15

15:45

17:45

21:20

23:40

5:45       Sâmbătă  şiDuminică

8:00       Sâmbătă  şiDuminică

Traseul 2
SEBEŞ - PETREŞTI

Plecare sebeş                    Plecare  petreşti

5:45

6:15**

7:30

11:00

13:30

14:00

14:30

6:00

6:30**

7:45

11:15

13:45

14:15

14:45

=H



15:30

16:00

17:15

20:00

22:30

15:45

16:15

17:30

20:30

23:10

6:15          Sâmbătă şi Duminică

i4:45          Sâmbătă şi Duminică

Traseul 3
SEBEŞ - LANCRĂM

Plecare Sebeş

5:35 star

6:10

7:15

10:00

13:15

14:00 star

14:30 stal.

15:00

15:30* *

17:15

21:00

22:30 star

23:15 star

+1
\._,

Plecare Lancrăm

5:20 star

6:25  **

7:30

10:15

13:40   Jol

14:15   star

14:45

15:15

15:45

17:45

21:15

22:45 star

23:30

6:45            Sâmbătă şi Duminică

15:15            Sâmbătă şi Duminică

** Drumul Dăii

**  Drumul  Dăii



Star -circuwi  În  staţiile  Daimler după  data  de  01.06.2020,  cu  menţiunea  ca  societatea  să  Îşi
reînceapă integral activitatea.

PROGRAMUL ESTE VAIABILÎNCEPÂND cu data de  25.05.2020. pe toată perioada stării de alertă.

Art.11.  Programul  de  circulaţie  aferent  Traseelor  1,  2  şi  3,  astfel  cum  au  fost
modificate potrivit Art. 1. intră în vigoare ^mcepând cu data de 25.052020.

Art. 111. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2(două) exemplare originale, câte un exemplar
pentm fiecare parte contractantă, astăzi 25.05.2020, data semnării lui.

DELEGATAR,
MUNICIPIUL SEBEŞ,

Prin

DîrectorEx[eE:vŢ:EAc.Ţ

Vîzat C.F.P
ANC!AR   PR€

3  .' 1.   1   ,h

ARHITECT ŞEF,
Virgil OLTEAN

±ţ±_`L±,:_,±,i=J

Biroul Contencios Juridic Administraţie
Transpare#o?icîi;ionalăşiArhivă,

Consilier juridic, arin  Gheorghe Florin

\
comî::::=i:'nitfit;:sait;:Ţ~oTnii=şt=aĂnî|ort'

DELEGAT,
LIVI0 DARI0 S.R.L.,

Prin

ADMINISTRATOR,
Aurel



ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

Z)?  `.J -  rJ{,,^J,c,

ACT ADITIONAL Nr. 10

S.C. LIVIO DARI0 S.R.L.
Nr.    .`f`..,,

La Contractul de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport public
local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sebeş Nr. 65/2015

Părţi  contractante:

MUNICIPIUL  SEBEş, cu sediul  Primăriei  în  Sebeş,  str.Piaţa Primăriei  nr.l, jud.
Alba
E-mail:secretariat@primariasebes.ro,tel./fax:ReţeaRomtelecom:+4/0258731318,
731006 /Fax.+4 / 0258734187; Reţea RDS:0358401146, 0358401147, cod  fiscal  4331201,
reprezentat prin Primar Dorin NISTOR  în calitate de DELEGATAR, pe de o parte

Şi
LIVIO  DARIO  S.R.L.  cu  sediul în  A]ba  -  Iu]ia,  str.  Iaşilor  nr.  87, jud.  Alba,

persoanăjuridică română de drept privat, înregistrată la Oficiul Registrum Comerţului de
Pe  lângă Tribunalul  Alba,  având  cod  fiscal   11070834,  număr  de  înregistrare  la  Registrul
Comerţului  J0l/417/1998,  reprezentată  prin  d-1.   Aurel  POPTEAN  -Administrator.  în
calitate de DELEGAT, pe de altă parte;

În aplicarea prevederilor  H.C.L. Nr.116/2020 privind aprobarea modificări i anexei
nr.1  -„Program de circulaţie" , a contractului de atribuire în gestiune delegată a serviciului
de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sebeş, nr. 65/2015,
confom,  Anexei   1   la  hotărâre,  păftile  contractante,  de  comun  acord,  au  convenit  la
încheierea prezentului act adiţional, astfel :

Art.1. Se modifică ANEXA nr.  1  ( referitoare la PROGRAM DE CIRCULAŢIE  -
Serviciu   de   transport   public   local   de   persoane   prin   curse   regulate   efectuat   pe   raza
administrativ  teritorială  a  Municipiului  Sebeş)  1a  Contractul  nr.  65/2015  de  atribuire  în

gestiune  delegată  a  serviciului  de  transport  public  de  persoane  prin  curse  regulate  în
Municipiul  Sebeş,  modificată prin Actele adiţionale nr.  1, 3  şi 9 după cum  urmează:



PROGRAM DE TRANSPORT

Traseul  1
SEBEŞ - RĂHĂU

5:45
7:15

9:30
10:30

14:00
15:50

19:00
21 :00

Traseul 2
SEBEş - PETREŞTI

6:15

6:45
8:00

10:15

14:30

16:25

18:30

21:05

Traseul 3
SEBEŞ - LANCRĂM

11:15

13:00

15:20

19:00
21 :00

SÂMBĂTĂ si DUMINICĂ - NU SE CIRCULĂ

6:00
7:30   LUNlşiJOI
9:45    LUNI
10:45   LUNl şi JOI
14:15

16:10

19: 15 J0I
21 : 15  JOI

6:30
7:15

8:15  MARŢl şi J0I
10:30 MARŢl şi JOI
15:15

16:40

19:00

21 :20 LUNI

5:30

11 :30 Jol şi VINERI
13:15  Jol şi VINERI
15:30

19: 15 MARŢI
2 l : 15 MARŢI

Art.11.  Programul  de  circulaţie  aferent  Traseelor  1,  2  şi  3,  astfel  cum  au  fost
modificate potrivit Art. 1.  intră în vigoare începând cu data de 04.05.2020.

Art. 111. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

\,,L,`,.J\`

\`



Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2(două) exemplare originale, câte un exemplar
con;ractantă, astăzi l Y,t.l.` ?`J !;tdata seinării  ]=i.pentru fiecare parte

DELEGATAR
MUNICIPIUL SEBEŞ

Prin
-,---

pklMAR
Dorin NISTOR

DIRECŢIĂ,v
Director Executiv ec. ţ:

NITURI
- Luminiţa Toma

Vizat C.F.P.P.

DELEGAT
LIVIO DARI0 S.R.L.

Prin

ADMINISTRATOR
Aure] PO

-=,SÂ;#
ARHITECT - ŞEF
Virgil OLTEANU

Birou Contencios Juridic Adm inistraţie
Transpaşreefn_ţăLPoeuc3i:Ln#

Întocmit`',

lă şi Arhivă

compartimeTnit,upâtĂipmĂOTnÂuşiTransport



ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
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ACT ADIŢIONAL Nr. 9

S.C. LIVIO DARIO S.R.L.
Nr.      .``'-t -.-.        /

La Contractul de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport public
local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sebeş Nr. 65/201S

Părţi contractante:

MUNICIPIUL SEBEŞ, cu sediul  Primăriei în  Sebeş,  str.Piaţa Primăriei  nr.1, jud.
Alba
E-mail:secretariat@primanasebes.ro,tel./fax:ReţeaRomtelecom:+4/0258731318,
731006 /Fax.+4 / 0258734187; Retea RDS:0358401146, 0358401147, cod fiscal 4331201,
reprezentat prin Primar Dorin NISTOR  în calitate de DELEGATAR, pe de o parte

şi
LIVIO  DARI0  S.R.L.  cu  sediul în  Alba  -  Iulia,  str.  Iaşilor  nr.  87, jud.  Alba,

persoanăjuridică română de drept privat, înregjstrată la Oficiul  Registrului  Comerţului  de
pe  lângă Tribunalul  Alba,  având  cod  fiscal  11070834,  număr de înregistrare  la  Registrul
Comerţului  J0l/417/1998,  reprezentată  prin  d-1.  Aurel  POPTEAN  -  Administrator.  în
calitate de DELEGAT, pe de altă parte;

În aplicarea prevederilor  H.C.L. Nr.100/2020 privind aprobarea modificări i anexei
nr.  1  -„Program de circulaţie" , a contractului de atribuire în gestiune delegată a serviciului
de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sebeş, nr. 65/2015,
confom,  Anexei   1   la  hotărâre,  părţile  contractante,  de  comun  acord,  au  convenit  la
încheierea prezentului act adiţional, astfel:

Art.1. Se modifică ANEXA nr.  1  ( referitoare la PROGRAM DE CIRCULAŢIE  -
Serviciu   de   transport   public   local   de   persoane   prin   curse   regulate   efectuat   pe   raza
administrativ  teritorială  a  Municipiului  Sebeş)  la  Contractul  nr.  65/2015  de  atribuire  în

gestiune  delegată  a  serviciului  de  transport  public  de  persoane  prin  curse  regulate  în
Municipiul  Sebeş, modificată prin Actele adiţionale nr.  1  şi  3, după cum  urmează:

r +     -,,-, ' "J,



PROGRAM DE TRANSPORT

Traseul  1
SEBES - RĂHĂU

5:45

9:30
10:45

12:00

12:30

14:00

15:50

1 8 : 00

20:00

Traseul 2
SEBEŞ - PETREŞTI

6:15

6:45
10:45

12:30

14:30
16:25

18:00

Traseul 3
SEBES - LANCRĂM

11:15

13:00

15:20

1 8 : 00

20:00

SÂMBĂTA şi DUMINICĂ - NU SE CIRCULĂ

6:00
9:45   J0I
11:00   LUNI
12:15   J0I
12:45   LUNI
14:15

16:10

18:15 J0I
20:15 JOI

6:30
7:15

11:0  MARŢl şi JOI
12:45  MARŢl şi J0I
15:  15

1 6 :40
18: 15  LUNI

5:30

11 :30 Jol şi VINERl
13:15  Jol şi VINERI
15:30

18:15  MARŢI
20: 15 MARTI

Art.11.  Programul  de  circulaţie  aferent  Traseelor   1,  2  şi  3,  astfel  cum  au  fost
modificate potrivit Art. 1. intră în vigoare începând cu data de  14.04.2020.

Art.111. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.



Prezentul act adiţional s-a încheiaţ în 2(ţ!ouă) exemplare originale, câte un exemplar
con:ractantă,  astăzi j //1  bY \;i.

Luminita Toma

pentru fiecare parte

DELEGATAR
MUNICIPIUL SEBEŞ

Prin

pRIMAR  -   `
Dorin NISTOR   ,`r''

uî'

',``

DiRECŢiAVEk'j'Vi'
Director Executiv ec. Carme

L`

Vizat C.F.P.P.

ARHITECT - ŞEF
Virgil OLTEANU` {`.Ţ

Birou Contencios Juridic Ad
Transparenţă Decizion

Şef - birou Delia
`Intocmit'

şi Arhivă

Compartiment Patrimoniu şi Transport
Tituiî,Pî,t/7Ă~~

'Ldata semnării lui.

DELBGAT
LIVI0 DARI0 S.R.L.

Prin



ROMĂNIA
JUDEŢUL ALBA
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ACT ADIŢIONAL Nr. 8
CONTRACTUL DE I)ELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT

PUBLIC LOCAL DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE ÎN MUNICIPIUL
SEBES NR. 65/14.09.2015

Părti contractante:

MUNICIPIUL  SEBEŞ,  cu  sediul   Primăriei  în   Sebeş,   str.Piaţa  Primăriei   nr.1,  email:
secretariat@primariasebes.ro, tel./fax:Reţea Romtelecom:+4 / 0258731318,
731006 /Fax.+4 / 0258734187, cod  fiscal  4331201,  reprezentat prin  Primar Dorin  Nistor în
calitate de DELEGATAR, pe de o parte

Şi

LIVIO  DARIO  SRL  ,  cu  sediul  social  în  Alba  lulia,  ,  str.   Iaşilor,  nr.  87,  jud.  Alba,

persoană   juridică    română    de   drept    privat,   înregistrată    la    Oficiul    Registrului
Comerţului   de   pe   lângă   Tribunalul   Alba,   având   cod   fiscal   11070834,   număr   de
înregistrare    la    Registrul    Comerţului    J01/417/1998,    reprezentată    de    dl.    Aurep
POPTEAN -Administrator în calitate de DELEGAT, pe de altă parte;

Având în  vedere prevederile  HCL  nr.  259/2019  şi  cele ale Art.  23  alin.  (1).   din  Contractul
de delegare a gestiunii  serviciului  de transport public  local  de persoane prin  curse regulate în
Municipiul   Sebeş  nr.  65/14.09.2015,  de  comun  acord,  păqile  contractante  au  convenit  să
aducă contractului  următoarele modificări :

Art.1.  Articolul   ]3   alin.   (1).  din     contractul  de  delegare  a  gestiunii   serviciului  de
transport public  local  de persoane  prin  curse  regulate în  Municipiul  Sebeş  nr.  65/14.09.2015
se modifică şi va avea următorul cuprins  :

" Art. 13 -Tarlfe de transport

(1)    .            Pentru    efectyfrfa    serviciulul,    I)ELEGATUL    percepe    de    la    persoanele
tr3.rsportate  .ur  tarif  de  transport,  pe  bază  de  legitima[ţii  Je  călătorie  individuale
eliberate anticipat, respectiv:

Trasee

TARIFE pentru :

Bi let decălătorie
Abonament nominal valabil Abonament nominal  general

e un   traseu valabil  pe toate traseele
mtegral fracţionat mtegral fracţionat

7 zlle 15  zile 21   zile 7  zile 15zile 21zile

Sebes-Răhău
3.2  lei 1451ei 40  lei 90  lei

130lei

380  ]ei 80  lei
190 260Sebes-

3.2  lei 1451ei 40  lei 90  lei
130

PetrestiSebes-Lancrăm lei lel lei1

3.21ei '45  lei 40  1ei 90  lei
130lei
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ACT ADITIONAL Nr. 7

S.C. LIVIO DARI0 S.R.L.
Nr..=:';         1

La Contractul de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport public
local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sebeş Nr. 65/2015

Părţi contractante:

Municipiul Sebeş, cu sediul Primăriei  în  Sebeş,  str.Piaţa Primăriei  nr.1, jud. Alba
E mail:sebeşpri@yahoo,com, tel./fax:Reţea Romtelecom:+4 / 0258731318,
731006 /Fax.+4 / 0258734187; Reţea RDS:0358401146, 0358401147, cod fiscal 4331201,
reprezentat prin Primar Dorin NISTOR  în calitate de DELEGATAR, pe de o parte
Şi

S.C. LIVI0 DARIO S.R.L. cu sediul în Alba - Iulia, str. Iaşilor nr. 87, jud. Alba,
persoanăjuridică română de drept privat, înregistrată la Oficiul  Registrului  Comerţului de
pe  lângă  Tribunalul  Alba,  având  cod  fiscal   11070834,  număr  de  înregistrare  la  Registrul
Comerţului  J0l/417/1998,  reprezentată  prin  d-l.   Aurel  POPTEAN  -Administrator.  în
calitate de DELEGAT, pe de altă parte;

În aplicarea prevederilor  H.C.L. Nr. 79/2019 privind aprobarea atribuirii de licenţe
de  traseu  pentru  efectuarea  serviciului  de  transport  public  local  de  persoane  prin  curse
regulate,  părţile  contractante,  de  comun  acord,  au  convenit  la  încheierea  prezentului  act
adiţional,  astfel :

Art.1.  Se modifică ANEXA 4  (  referitoare  la mijloacele de transport din  dotarea
delegatului  -  utilizate  în  efectuarea  transportului  public  local  de  persoane  prin  curse
regulate pe raza administrativ -teritorială a municipiu]ui Sebeş ) Ia Contractul  nr. 65/2015
de  atribuire  în  gestiune  delegată  a  serviciului  de  transport  public  de  persoane  prin  ciirse
regulate în Municipiul  Sebeş, care va avea cuprinsul   Anexei  1  la prezentul act adiţional.

Art.11. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.



Prezentul  act adiţional  s-a încheiat în  două exemplare originale,  câte  un  exemplar

pentru fiecare parte contractantă, astăzi

DELEGATAR
MUN|_C_iT:`:,:,LnsEBEi"N

Fr:1[.*ÎâîoRcr\Dorin NISTOR\

SERVICIU CHELTUIELI R

data semnării lui.

DELBGAT
S.C. LIVIO P.ARIO S.R.L.

ADMINIS
Aurel P

SURSE UMANE
Şef-serri.ciu Daniel - Gheorghe MORARIU

c.*i-
Vizat C.F.P.P.

pR"ĂRIA

F"^NCIAR

!''r..     C,

ARHITECT - ŞEF

B[roucon;r:,[;s°}!îiiîcN:dm,n,straţ[e
Transparenţă Decizional

Şef-birou, Delia GLIGOR
şi Arhivă

Întocmit'
Compartiment Patrimoniu şi Transport

Titu CAPĂTĂ

!-----,-''-
\

\,

PROPRIU

1      `.'p`,j2-`
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL SEBEŞ
NR. 90314/57/23.11.2018

s.c.#T#ARIO S.R.L.
/  &9 . / 1 . d c

ACT ADIŢIONAL Nr. 6

La Contractul de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport public
local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sebeş Nr. 65/2015

Părţi contractante :

Municipiul Sebeş, cu sediul Primăriei în Sebeş, str.Piaţa Primăriei iu.1, jud. Alba
E mail:sebeşpri@yahoo,com, tel./fax:Reţea Romtelecom:+4 / 0258731318,
731006 /Fax.+4 / 0258734187; Reţea RDS:0358401146, 0358401147, cod fiscal 4331201,
reprezentat prin Primar Dorin NISTOR  în calitate de DELEGATAR, pe de o parte
Şis.c.LIvloDAR|oS.R.L.cusediu,înA,ba-|u|ia,str.iâ*±bgig|€p:i+

jud.  Alba,  persoană juridică  română  de  drept  privat,  înregistrată  la  Oficiul  Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul Alba, având cod fiscal 1 1070834, număr de înregistrare
la   Registrul   Comerţului   JO1/417/1998,   reprezentată   prin   d-l.   Aurel   POPTEAN   -
Administrator. în calitate de DELEGAT, pe de altă parte;

În  aplicarea  prevederilor    H.C.L.  Nr.  339/2018    privind  aprobarea  atribuirii  de
licenţe de traseu pentru efectuarea  serviciului  de transport public  local  de persoane prin
curse regulate, părţile contractante, de comun acord, au convenit la încheierea prezentului
act adiţional, astfel:

Art. 1.  Se modifică ANEXA 4 ( referitoare la mijloacele de transport din dotarea
delegatului  -  utilizate  în  efectuarea  transportului  public  local  de  persoane  prin  curse
regulate pe raza administrativ -teritorială a municipiului Sebeş ) la Contractul nr. 65/2015
de  atribuire în gestiune delegată a serviciului  de  transport public  de persoane prin curse
regulate în Municipiul Sebeş, care va avea cuprinsul  Anexei  1  la prezentul act adiţional.

Art. 11. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

ct,utj\ţ+`.-_

``..t...,



Prezentul  act aditional s-a încheiat în două exemplare originale,  câte un exemplar
pentni fiecare parte contractantă, astăzi

DELEGATAR
Muril-C-[f]-ri-;,-riffş.N\/4

Prin
PRIMAR

Dorin NISTOR

')J-     ':J

data semnării lui.

DELEGAT
S.C. LIVIO DARI0 S.R.L.

prin
ADMINISTRATOR

Aurel POPT,EAN

SERVICIU CHELTUIELI RESURSE UMANE
Şef-serviciv .Paniel - Gheorghe MORARIU

c=.,,.`,.--
-.,-

vizatc.F.P:I'.       t €SI

ARHiTECT_--şEL`.`\'J-     -
Virgil OLTEANU

Birou Contencios Juridic Administratie
Transparenţă Decizională şi Arhivă

Şef-birou, Delia GLIGOR    întocmit, Gheorghe BLARBUl\/:jw     *`
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ACT ADITIONAL Nr. 5

S.C. LIVIO DARIO S.R.L
t'Jt:.,.',_a;-,ţtNr.i,

La Contractul de atribuire în gestiune delegată a servici`ilui de transport public
local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sebeş Nr. 65/2015

Pă*i contractante:

Municipiul Sebeş, cu sediul Primăriei în Sebeş, str.Piaţa Primăriei nr.1, jud. Alba
E mail:sebeşpri@yahoo,com, tel./fax:Reţea Romtelecom:+4 / 0258731318,
731006/Fax.+4/0258734187;ReţeaRDS:0358401146,0358401147,codfiscal433120l,
reprezentdt prin Primar Dorin NISTOR  îii calitate de DELEGATAR, pe de o parte
ŞîS.C.L|V|ODAR|0S.RL.cusediulînAlba-Iulia,str.Arieşului,bloc240,ap.12,

jud.  Alba,  persoană juridică  română  de  drept  privat,  îmegistrată  la  Oficiul  Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul Alba, având cod fiscal 11070834, număr de înregistrare
la   Registml    Comerţului   J01/417/1998,   reprezentată   prin   d-l.   Aurel   POPTEAN   -
Administrator. în calitate de DELEGAT, pe de altă parte;

În aplicarea prevederilor  H.C.L. Nr.11/2018 privind aprobarea atribuirii de licenţe
de  traseu  pentru  efectuarea  serviciului  de  transport  public  local  de  persoane  prin  curse
regulate,  pă*ile  contractante,  de comun  acord,  au  convenit  la încheierea prezentului  act
adiţional,  astfel:

Art.1.  Se modifică ANEXA 4  ( referitoare la mijloacele de transport din dotarea
delegatului  -  utilizate  în  efectuarea  transportului  public  local  de  persoane  prin  curse
regulate pe raza administrativ -teritorială a municipiului Sebeş ) la Contractul nr. 65/2015
de  atribuire în gestiune delegată  a  serviciului  de transport public  de persoane prin curse
regulate în Municipiul Sebeş, care va avea cuprinsul  Anexei  1  la prezentul act adiţional.

Art. 11. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.



Prezentul  act adiţional  s-a încheia_t în două exemplare originale, câte un exemplar
ăzit(`)^6/i,4?L.,'`7datas;mnării]-ui.

DELHGAT
S.C. LIVIO DAmo S.R.L.

prin
ADMINISTRATOR

Aure]PoPTE7,

pentm fiecare parte contractantă, ast

DELEGATAR
MUNICIPIUL SEB

Prin
PRIMAR

Dorin NISTOR\

Birou Contencios J#c Administratie
Transparenţă Decizională şi Arhivă

Şef-birou, lia GLIGOR întocmit, Gheorgh|BARBU
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ACT ADITIONAL Nr. 4

La Contractul de atribuire în gestiune delegată a seNiciului de transport public
local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sebeş Nr. 65/2015

Păiţi contractante :

Municipiul Sebeş, cu sediul Primăriei în Sebeş, str.Piaţa Primăriei nr.1, jud. Alba
E mail:sebeşpri@yahoo,com, tel./fax:Reţea Romtelecom:+4 / 0258731318,
731006 /Fax.+4 / 0258734187; Reţea RDS:0358401146, 0358401147, cod fiscal 4331201,
reprezentat prin Primar Dorin NISTOR  în calitate de DELEGATAR, pe de o parte
Şi

S.C. LIVIO DARI0 S.R.L. cu sediul în Alba -Iulia, str. Arieşului, bloc 240, ap.12,
jud.  Alba,  persoană juridică  română  de  dra)t  privat,  îm.egistrată  la  Oficiul  Registmlui
Comeiţului de pe lângă Tribunalul Alba, având cod fiscal 11070834, număr de înregistrare
la   Registml   Come+lui   J01/417/1998,   reprezentată   prin   d-l.   Aurel   POPTEAN   -
Admimstrator. în calitate de DELEGAT, pe de altă parte;

În  aplicarea  prevederilor  Art.   2   din     H.C.L.   Nr.   261/2017  privind   aprobarea
atribuirii  de  licenţe  de  traseu  pentru  efectuarea  seNiciului  de  transport  public  local  de

persoane  prin   curse   regulate,   părţile   contractante,   de   comun   acord,   au   convenit   la
încheierea prezentului act adiţional, astfel:

Art.1.  Se modifică ANEXA 4 ( referitoare la mijloacele de transport din dotarea
delegatului  -  utilizate  în  efectuarea  transportului  public  local  de  persoane  prin  curse
regulate pe raza administrativ -teritorială a municipiului Sebeş ) la Contractul nr. 65/2015
de  atribuire în gestiune  delegată  a  serviciului  de transport public  de persoane prin curse
regulate în Municipiul Sebeş, care va avea cuprinsul  Anexei  1  1a prezentul act adiţional.

Art. 11. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.



Prezentul act adiţional  s-a încheiat în qouă exemplare originale, câte un exemplar
pentm fiecare parte contractantă, astăzi /,;   /L ;/j '  data semnării ]ui.

DELEGATAR
MUNICIP

SERVICI
Şef-s

UMANE

'      ,'.       \-1     `       `  ,.---

``!.L    t ....,- :):.`„   ,     „         1.`,-

DELEGAT
S.C. LIVI0 DARIO S.R.L.

prin
ADMINISTRATOR

Aurel POPTEAN

rviciu Danie] - Gheorghe MORARIU

ritJ                  ___     --.,-. ::_:3--:-fjţ-?,-ş

Vizat C.F.P.P.

#ŢŢTCTTF-^ş`PTpl.@+lll-7:tJ=tŢi,:J-:--i,r--==-1jij`LL==-`Virgil OLTEANU L

Birou Contencios Juridic Administraţie
Transparenţă Decizională şi Arhivă

Şef-birou, Delia GLIGOR    întocmit, Gheorghe
C

c--l\,.,i,
#ţu
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ROMÂNIA

-ltţ'.,Ţ\
4,

JUDEŢUL ALBA

HRŢN;ţ3[PjŢfziE87Şci5,,,,'`

DARIO S.R.L.
r   /   .C  +  ,.,. `L=.`,l.t

ACT ADITIONAL Nr. 3

La Contractul de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport public local de
persoane prin curse regulate în Municipiul Sebeş Nr. 65/2015

Părţi contractante:

Municii)iul Sebeş, cu sediul Primăriei în Sebeş, str.Piaţa Primăriei nr.1, jud. Alba
E mail:sebeşpri@yahoo,com, tel./fax:Reţea Romtelecom:+4 / 0258731318,
731006    /Fax.+4    /    0258734187;    Reţea    RDS:0358401146,    0358401147,    cod    fiscal    4331201.
i.eprezentat prin Primar Dorin - Gheorghe NISTOR în calitate de DELEGATAR, pe de o parte
Ş,

S.C. LIVI0 DARI0 S.R.L. cu sediul în Alba -Iulia, str. Arieşului, bloc 240, ap.  ] 2. jud. Alba`
Persoană juridică română de  drept privat,  înregistrată  la Oficiul  Registrului  Comerţului  de  pe  lângă
Tribunalul   Alba,   având   cod   fiscal    11070834,   număr   de   înregistrare   la   Registrul   Comenului
J01/417/1998, reprezentată prin d-l.  Aurel  POPTEAN -Administrator. în calitate de DELEGAT. pe
de altă parte;

În aplicarea prevederilor Art. 4  şi Art.  5  din  H.C.L.  Nr.  264/2016  privind aprobarea înfiinţării
unei  staţii  pentru oprirea vehiculelor care  efectuează transport public  local  de persoane  prin  servicii
regulate şi modificarea programului  de transport public  local de persoane prin curse regulate.  părţile
contractante, de comun acord, au convenit la încheierea prezentului act adiţional, astfel:

Art.  1.  Ca umare  a înfiinţării  unei  noi  staţii  pe  Traseul  3  Sebeş -  Lancrăm.  respectiv  Staţia
Sebeş   11   „   STAR   „   ,   cu   privire   la   acest   traseu      se   modifică   ANEXA   1    la   Contractul      nr.
65/14.09.2015  de  delegare  a  serviciului  de  transport  public  local  prin  curse  regulate  în  Municipiul
St`.    i, modificată prin Act adiţional nr.1, după cum urmează:

PROGRAM DE TRANSPORT

Traseul 3
SEBES-LANCRĂM

Tur.
luni-vineri:

05.00*,   05.35*§tar.   06:|0*Star.   06:45,   07:|5*Star,   08:00*,   09.00,   |0:00*,11.00,12.15*,13:00,13.30,1
14  30+S'ar,15.00*,15  30***,  |6.00,  |7:00*Slar,  |8.00,  |9  00.,  20:00,  2|:00,  22:30*star,  23:|5*S'ar
sâmbătă-duminică,  sărbătorl legale:
06.00*,  07:00+,11.00*,13:00*,15.00*,19:00,  22:30



Retur..
luni-vineri:

05:25*Star,    05:55",    06:25".Star,    07.00,    07:30*star,    08:30,    09  30*,    |0.30,    ||'30*,    |2.30,13:30*,14'00*S'ar,
14:30*star,15:00*,15.30,15:45,16:30*Star,  |7.30,  |8.30*,  |9:30,  20:30*,  2|:30,  22:45`star,  23:30*Star
sâmbătă-duminică,  sărbători  legale:
06:30*,  07.30t,11:30*,13:30*,15:30*,19'30,  23:15

+                zona  industrială
"             uzina electrică

drumul  dăii
staţia Sebeş  11  „STAR"

lungime traseu/sens:  6  km,  * 7,6  km,  " 7,4  km,  *** 7,6  km,  *Star 8,8  km,  ***star  io,4  km
nr  curse/zi:  LV=24    S-D=7

rută  circulaţie:
Tur:
"*Sebeş  7  (drumul dăii)  -Sebeş 6  1  (cardinal  todea)  -AUTOGARA SPAP -Sebeş  1  1  Uudecătorie) -Sebeş 2

(topaz) -+Sebeş 9 (zona  industrială) -Sebeş  11  (star)  -Sebeş  8.1  (kogălniceanu  1 )  -Lancrăm  1.1  (lancrăm  1 )
-Lancrăm 2  1  (lancrăm 2) -Lancrăm  3  (dealului);

Retur.
Lancrăm  3  (dealului)  -  Lancrăm  2.2  (lancrăm  3)  -  Lancrăm   1  2  (lancrăm  4)  -  Sebeş  8.2  (kogălniceanu  2)  -
*Sebeş  9  (zona  industrială)  -Sebeş  11  (star)  -Sebeş  3.1  (grădiniţa  2)  -**Sebeş  41  (uzina  electrică)  -Sebeş

1.2 (belvedere) -AUTOGARA SPAP -Sebeş 6.2  (târgul de fân) -"*Sebeş  7 (drumul dăii)

Art.  11.  Programul  de  circulaţie  aferent  Traseului   3   Sebeş  -  Lancrăm,   astfel   cum   a  fost
modificat potrivit Art.1.  intră în vigoare începând cu data de ( luni  ) 07.11.2016.

Art. 111. Restul clauzelor contractuale rămân neschimbate.

Prezentul  act  adiţional  s-a  încheiat  în  două  exemplare  originale,  câte  un  exemplar  pentru
fiecare parte contractantă, astăzi  +3. p',' {,*f.' `,:  data semnării lui.

DELEGATAR
MUNICIPIUL SEBEŞ

Prin
PRIMAR

Dorin -Gheorghe NISTO

Director Executiv, ec. Ca - Lumini-tă TOMA

Vizat -Control Financiar Preventiv Propriu

DELEGAT
S.C. LIVI0 DARI0 S.R.L.

Prln
ADMINISTRATOR
Aurel,PO+±ÎEAN

SERVICIU PATRIMONIU TRANSPORT şi REGISTRU AGRICOL
Şef -serviciu, Ileana IANCULESCUJJ

_,L

Birou Contencios -Juridic şi Administraţie.
Şef-birou lia GLIGOR    întocmit, Gheorghe BARBU\-.

``\`1 .` ,iE_          r-
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICP.IUL SEBEŞ

S.C. LIVI0 DARI0 S.R.L.
NI..             `.^     /       ,.

ACT ADIŢIONAL Nr. 2

La Contractul de atribuire în gestiune delegaţă a serviciului de transport public
local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sebeş Nr. 65/2015

Părţi contractante:

Municipiul Sebeş, cu sediul Primăriei în Sebeş, str.Piaţa Primăriei nr.1, jud. Alba
E mail:sebeşpri@yahoo,com, tel./fax:Reţea Romtelecom:+4 / 025 8731318,
731006    /Fax.+4    /    0258734187;    Reţea    RDS:0358401146,    0358401147,    cod    fiscal
4331201,    reprezentat    prin    Primar    Adrian    Alexandru    Dăncilă    în    calitate    de
DELEGATAR, pe de o parte
şi

S.C.  LIVIO DARI0  S.R.L.  cu  sediul în  Alba  - Iulia, str.  Arieşului,  bloc 240, ap.
12, jud.  Alba, persoană juridică română de drept privat, înregistrată la Oficiul  Registrului
Comerţului   de   pe   lângă   Tribunalul   Alba,   având   cod   fiscal    11070834,   număr   de
înregistrare    la    Registrul    Comerţului    J0l/417/1998,    reprezentată    prin    d-l.    Aurel
POPTEAN - Administrator. în calitate de DELEGAT, pe de altă parte;

În aplicarea prevederilor H.C.L. Nr.  6/2016 privind aprobarea atribuirii  de  licenţe
de  traseu  pentru  efectuarea  serviciului  de  transport  public  local  de  persoane  prin  curse
regulate,  părţile  contractante,  de  comun  acord,  au  convenit  la  încheierea  prezentului  act
adiţional, astfel:

Art.1.  Se modifică ANEXA 4 ( referitoare la mijloacele de transport din dotarea
delegatului  -  utilizate  în  efectuarea  transportului  public  local  de  persoane  prin  curse
regulate   pe  raza  administrativ  -  teritorială  a  municipiului   Sebeş   )   la   Contractul   nr.
65/2015  de  atribuire  în  gestiune  delegată  a  serviciului  de  transport  public  de  persoane
prin curse regulate în Municipiul  Sebeş, care va avea cuprinsul   Anexei  1  la prezentul act
adiţional.

Art. 11. Restul clauzelor contractuale rămân neschimbate.



Prezentul act adiţional  s-a încheiat în dou,.ă exemplare originale,  câte un exemplar
4)? G`2 2#/Zdata s;mnării rui.pentru fiecare parte contractantă, astăzi

DELEGATAR
MUNICIPIUL SEBEŞ

Prin
PRIMAR

Adrian - A[exa

Director Executiv, ec. C iniţa ŢQMA
n    ,,       .    \

DELEGAT
S.C. LIVI0 DARI0 S.R.L.

prin
ADMINISTRATdR

Aurel POPTEAN

/
q

Birou Contencios -Juridic şi Administraţie.
Şef-birou, Delia GLIGOR    întocmit, Gheorghe BARBU

'..'.....
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL SEBEŞ
Nr .--,     ;_--,:,    L,  <1  ./i`,    ``,`-      ,`:-- Îţ.:Ţ:°-DL`îŢ°rsŢ,

ACT ADIŢIONAL Nr. 1 la CONTRACT
de de[egare a gestiunii seiviciului de transport public ]oca]

de persoane prin curse regu]ate în municipiul Sebeş
nr. 65/14.09.2015

PĂRTILE C ONTRACTANTE

Unitatea  administrativ-teritorială  MUNICIPIUL  SEBEŞ,  persoană juridică,  reprezentată  prin  primarul
Adrian Alexandru Dăncilă, cu sediul în Sebeş, str. Piaţa Primăriei nr.1, cod 515800, judeţ Alba, având cod
fiscal 4331201, în calitate de DELEGATAR,
Şi
Operatoml de transport SC LIVIO-DARI0 SRL, cu sediul în Alba lulia, str. Arieşului, bl. 240, ap.13,
judeţ Alba,  având  cod  fiscal  11070834,  înregistrată  la Registrul  Comerţului  sub  nr.  J0l/417/02.10.1998,
Cont deschis la VENETO BANCA, cod IBAN R004BITRAB I RON032058CC01, reprezentată prin AUTel
Poptean - reprezentant legal, în calitate de DELEGAT,

în temeiul:
-prevederilor H.C.L.  nr.  236/2015  privind aprobarea modificării Programului  de circulaţie  al  serviciului

de transport public  local  de persoane prin  curse regulate efectuat pe  raza administrative - teritorială a
Municipiului Sebeş;

-prevederilor  H.C.L.  nr.  265/2015  privind  aprobarea  modificării  tarifelor  pentru  serviciul  de  transport

public  local  de persoane prin  curse regulate efectuat pe raza administrative - teritorială a MunicipiuLui
Sebeş;

-în confomitate cu prevederile Art. 23, alin. (1) din Contract

părţile contractante, de comun acord, au convenit să aducă Contractului următoarele modificări:

Art.  1.  -  Se  modifică Anexa nr.  1  la Contractul  de  delegare  a gestiunii  serviciului  de transport public
local de persoane prin curse regulate nr. 65/14.09.2015, care va avea cuprinsul Anexei  1  la prezentul act
adiţional,  conform prevederilor H.C.L. nr. 236/2015.

Art.11. -Se modifică alin. (1) al Art.13 din Contractul nr. 65/14.09.2015,   conform prevederilor H.C.L.
nr. 265/2015, care va avea umătorul cuprins:

„ Art. 13 - Tarife de transport
( 1 ) Pentru efectuarea serviciului, DELEGATUL percepe de la persoanele transportate iin tarif de transport,
pe bază de legitimaţii de călătorie individuale eliberate anticipat, respectiv:



Trasee

TARIFE pentru:

bilet decălătorie
abonament nominal abonament nominal general
valabil pe un traseu valabi] pe toate trasee]e

integral fi-acţionat integral
ffacţionat

7 zile 15 zile 21  zile 7 zile 15  zile 21  zile

traseul 1'Sebeş©Răhău
2,50 lei 125  lei 35  lei 75  lei 105  lei

a, a) ®traseul 2,
2,00 lei 100  lei 28  lei 60 lei 84 lei

- 0 _ -
Sebeş© qtŢ nq 0r\ CO0

Petreşti C^0 - cd r`n
traseul 3,Sebeş©Lancrăm

2,50 lei 110  lei 35  lei 75  lei 1051ei

C\ ®

în două exemplare originale.

Art. 111. -Restul clauzelor contractuale raman neschimbate.

Prezentul act aditional s-aîncheiat astăzi   C'S     ` 2  Z  h=|,

DELEGATAR,
M"ICIPIUL SEBEŞ

PrlnpR|MAR,                   ,,<f~'~--L````
Adrian Alexandru DăpciEi   LL

Director executiv,
Luminita Came

şef Serviciu Patrimoniu, Transport şi Registru Agricol,
Ileana lancul`e.scu

ro-ă-:Ţîr.ăî=1r;:`iŢ€,;;Ţ*=_-

±l."_=---l=pîT-Ţj

vizat - Control Financizm

întocmit,. Gheorghe Barbu

V[Zatpentm[e8ali;f[e-Dşee[îaBăr]::o:ontencios,JuridicşiAdministmţie,

r;2Ţ+Cr`=r`J--
-,

DELEGAT,
SC LIVIO-DARIO S

Aurel PQi)iiiă`n
•        -      _./

-:-             //

eprezentant l egal
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