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PR0IECT DE HOTĂRÂRE

privind asigurarea gratuităţii pentru elevii din Municipiul Sebeş la transportul
public local de persoane preciim şi aprobarea regulamentului de acordare a acestor

facilităţi

Consiliul Local al Municipiului Sebeş, judeţ Alba;
Întrunit în şedinţa din data de
Având în vedere dispoziţiile art. L din OUG 130/ 17.12.2021, Ordonanţa de Urgenţă privind

unele   măsuri   fiscal-bugetare,   prorogarea   unor   termene,   precum   şi   pentru   modificarea   şi

:,o:::eiar-eaînunaonruîc!%2:,Ţr:t:v:ârcoagrârsti:eul,eaazpăreuvremd:tr:,aere:i:.84,a,in(,^,)dinLegeaeducaţiei
naţionale nr.1/ 2011,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  gratuitatea acordată elevilor din
învăţământul  preuniversitar  acreditat/autorizat  pentru  transportul  rutier  şi  naval  se  asigură  din
bugetele locale".

Ţinând cont de:
-      Legea   nr.    51/2006   privin   serviciile   comunitare   de   utilităţi    publice,    republicată   cu

modificările şi compLetăriLe ulterioare;
-      Legea   nr.   92/2007   privind   serviciile   de  transport   persoane   în   unităţile   administrativ-

teritoriale cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr.  l/20l l  a educaţiei naţionale cu modificările şi completările ulterioare;
-      Prevedrile    Legii    nr.    273/2006    privind    finanţele   publice    locale    cu    modificările    şi

completările ulterioare;
-      OUG 57/2019 privind codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare;
-      HCL  nr.186/17.08.2015  privind  aprobarea  atribuirii  contractului  de  delegare  a  gestiunii

serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în  municipiul Sebeş şi
tarifele pentru bilete şi abonamente;

-      Contractul nr. 65/14.09.2015 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de

persoane  prin  curse  regulate  în  Municipiul  Sebeş  încheiat  între  Municipiul  Sebeş  şi  SC
LIVIO DARIO SRL;

-      HCL  nr.  389/2021   privind  aprobarea  modificării  alin.  (1)  al  Art.   13  din  Contractul  de

atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport public  local  de persoane prin curse
regulate în Municipiul Sebeş, nr. 65/2015 -"Tarife de transport";

Prevederile art.140 alin.  (1)  şi (3), ale art.154  alin  (1),  ale aii.196  alin  ( 1)  lit.  a),  ale  ail.197

alinit`c'siîi`âear:ţ.iâî;s;`::iti'iîo'ităî!Îi2g)aîii:.?2Yîtrâ.)5,7a',Î:1(?)Ţirti.v:î:,?,oÎ:lâ:uTtn.isnt:.at5i;;20,9

priv^ind Codul administrativ;
ln temeiul art.139 din O.U.G.  nr.  57/2019 Codul  administrativ:



HOTAmşTE

Art.1. Se aprobă asigurarea din bugetul  local al Municipiului  Sebeş a resurselor
financiare pentru susţinerea 100% a tarifului  lunar pentru transportul  public  local al elevilor din
învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului
Sebeş, pe parcursul anului 2022.

Art.2.   Elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat de pe raza administrativ-
teritorială a Municipiului  Sebeş, care utilizează mijloacele de transport în comun aparţinând SC
LIVIO DARIO SRL, beneficiază pe tot parcursul anului şcolar, de gratuitate pentru transportul
public local, valabil pe un traseu de călătorie.

Art.3. (1 )Transportul elevilor se va efectua în baza cardului de transport personalizat şi
netransmisibil  şi a carnetului de elev, vizat de instituţia de învăţământ din Municipiul  Sebeş,

pentru anul şcolar în curs.

operato{:}şeo:rt:[:`:;ţia`sa:iTvd]u6î`3rAd±,t6a8sio.riî:ec:tzr:,ep`:evrîd::î::]a:udpî%rr:tgee`rîîtedî:a:f,epa
posesorului, eliberarea unui nou card, se va face cu suportarea costurilor acestuia de către
beneficiar.

Art.4. Costurile pentru acordarea facilităţilor prevăzute la art.  1, vor fi suportate lunar din
bugetul  local al Municipiului Sebeş, în baza facturilor lunare emise de operatorul transportului

public local de persoane din curse regulate din Municipiul  Sebeş, întocmite  potrivit situaţiilor
centralizatoare.

Art.5.  Se  aprobă regulamentul  de acordare  a facilităţilor  la transportul  public  local  rutier

pentrueleviidinînvăţământulpreuniversitaracreditat/autorizatdeperazaadministrativ-teritorială
a Municipiului  Sebeş  pentru  anul  2022,  confom  anxei  care  face  parte  integrantă  din  prezentul

proiect de hotărâre.
Art.6.  Începând  cu  data  intrării  în vigoare  a prezentei  hotărâri  îşi  încetează valabilitatea

prevederile HCL nr. 209/2020.
Art.7. Ducerea  la îndeplinire  a prezentei  hotărari  revine  Compartimentului  Patrimoniu  şi

Transport,   Biroului   Contencios   Jui.idic   Administratie   Transparenţă   Decizională   şi   Arhivă,
Serviciul  Cheltuieli  şi  Resurse  Umane  şi  instituţiile de învăţământ preuniversitar din  Municipiul
Sebeş, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului  Sebeş.

Art.8.  Prezenta hotărâre poate fi atacată de către persoanele îndreptăţite, în temenul şi în
condiţiile prevăzute de Legea nr.  554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare.

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

- Insitutiei Prefectului Judet Alba;
-Consiliului Judetean Alba
- Primarului Municipiului Sebes;
-Viceprimarului Municipiului Sebes;
-Arhitectului Sef
-Direcţia Venituri;
-Serviciului Cheltuieli Resurse Umane;
-Biroului Contencios Juridic Administratie Transparenţă Decizională şi  Arhivă;
- Compartimentului Patrimoniu şi Transport ;
-SC LIVIO DARIO S.R.L.
-Instituţiile de învăţământ preuniversitar
- ISJ Alba



Sebeş la daia de:

AVIZAT'
SECRETAR GENERAL MUNICIPIU SEBEş

VLAD CRISTINA ELENA

Prezentul nu reprezintă act administrativ şi nu produce efecte juridice
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REFERAT de APROBARE
La Proiectul de hotărâre

privind asigurarea gratuităţii pentru e]evii din Municipiul Sebeş la transportu]
public local de persoane precum şi aprobarea regulamentului de acordare a acestor

facilităţi

Ţinând  cont  de  modificările  legislative  specificăm  faptul  că  Regulamentul  de  acordare  a
facilităţilor  la  transportul  urban  cu  mijloace  de  transport  în  comun  elevilor  din  învăţământul

preuniversitar acreditat/autorizat de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Sebeş, aprobat
Prin  HCL  209/2020,  nu  mai  este  de  actualitate,  s-a  procedat  la  iniţierea  prezentului  proiect  de
hotărâre, care are la bază legislaţia actuală cuprizând modificările şi  completările acesteia la zi.

Având în vedere:
-      dispoziţiile  art.  L  din  OUG  130/17.12.2021,  Ordonanţa  de  Urgenţă  privind  unele  măsuri

fiscal-bugetare,  prorogarea  unor  termene,  precum  şi  pentru  modificarea  şi  completarea
unor acte normative, care stipulează următoarele:

-      „Art. L-Înanul 2022,prinderogarede laprevederileart.84, alin (l^l) din Legeaeducaţiei

naţionale   nr.1/   2011,   cu   modificările   şi   completările   ulterioare,   gratuitatea   acordată
elevilor din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat pentru transportul rutier şi naval
se asigură din bugetele locale".

-      Prevderile Legii nr. 51/2006 privin serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată cu

modificările şi completările ulterioare;
-      Prevderile    Legii    ni..    92/2007    privind    serviciile    de    transport    persoane   în    unităţile

administrativ-teritoriale cu modificăi.ile şi completările ulterioare;
-Prevedrile Legii nr.1/2011  a educaţiei naţionale cu modificările şi completările ulterioare;
-      Prevedrile   Legii   nr.    273/2006   privind   finanţele   publice    locale   cu   modificările   şi

completăriLe ulterioare;
OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare;
HCL  nr.186/17.08.2015  privind  aprobarea  atribuirii  contractului  de  delegare  a  gestiunii
serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în  municipiul  Sebeş şi
tarifele pentru bilete şi abonamente;
Contractul nr. 65/14.09.2015 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de

persoane  prin  curse  regulate  în  Municipiul  Sebeş  încheiat  între  Municipiul  Sebeş  şi  SC
LIVIO DARIO SRL;
HCL 389/2021  privind aprobarea modificării alin. ( 1 ) al Art.13 din Contractul de atribuire
în gestiune delegată a serviciului  de transport public  local de  persoane  prin curse regulate
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RAPORT de SPECIALITATE
privind asigurarea gratuităţii pentru elevii din Municipiul Sebeş la transportul

public local de persoane precum şi aprobarea regulamentului de acordare a acestor
facili,ăţi

Ţinând  cont  de  modificările  legislative  specificăm   faptul  că  Regulamentul  de  acordare  a
facilităţilor  la  transportul   urban  cu  mijloace  de  transport  în  comun   elevilor  din  învăţământul

preuniversitar acreditat/autorizat de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Sebeş, aprobat
prin  HCL  209/2020,  nu  mai  este  de  actualitate,  s-a  procedat  la  iniţierea  prezentului  proiect  de
hotărâre, care are la bază legislaţia actuală cuprizând modificările şi  completările acesteia la zi.

Având  în  vedere  dispoziţiile  art.  L  din  OUG  130/17.12.2021,  Ordonanţa de  Urgenţă privind
unele   măsuri   fiscal-bugetare,   prorogarea   iinor   temiene,   precum   şi   pentru   modificarea   şi
C°Tn]eftaaprte:,UAn::îct_eFn°=:{ÎZ%'2C2:r;rsîtnîpdue':o*r:rŢeă{3a;::::ederiieart84,aiin(i^1)dinLegea

educaţiei  naţionale  nr.   1/  2011,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  gratuitatea  acordată
elevilor  din  învăţământul  preuniversitar  acreditat/autorizat  pentru  transportul  rutier  şi  naval  se
asigură din bugetele locale".

Ţinând cont de:
-      Legea   nr.   51/2006   privin   serviciile   comunitare   de   utilităţi    publice,   republicată   cu

modificările şi comp[etările ulterioare;
-      Legea 92/2007 privind serviciile de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale

cu modificările şi completările ulterioare;
-Legeanr.  l/201 l  a educaţiei naţionale cu modificările şi completările ulterioare;
-      Prevedrile Legii  273/2006 privind finanţele publice  locale cu  modificările  şi  completările

ulterioare;
-      OUG 57/2019 privind codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare;
-      HCL   186/17.08.2015   privind   aprobarea  atribuirii   contractului   de   delegare   a   gestiunii

serviciului de transport public  local de persoane prin cui.se regulate în  municipiul  Sebeş şi
tarifele pentru bilete şi abonamente;

-      Contractul nr. 65/14.09.2015 de delegare agestiunii serviciului de transportpublic local de

persoane  prin  curse  regulate  în  Municipiul  Sebeş  încheiat  între  Municipiul  Sebeş  şi  SC
LIVIO DARIO SRL;

-HCL 389/202l privind aprobareamodificării alin. (l) a[ Art.13 din contractul de atribuire

în gestiune delegată a serviciului de transport public local  de persoane  prin curse regulate
în Municipiul Sebeş, nr. 65/2015 -"Tarife de transport";

Având în vedere dispoziţiile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare.

Având în vedere cele mai sus menţionate, propunem aprobarea proiectului de hotărâre.

Prenume, Nume Functia publică Semjiătura Data Nr. ex.
Avizat:  Miron Cosmin Arhitect Şef C
Verificat:   Felix Ekart Coordonator PT Ll"E
Intocmit:  Vlad Alina Valentina Inspector &\_`S `
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ANEXĂ LA HCL NR.            /

RHGULAMENT
De acordare a facilităţilor ]a transportul public local rutier pentru elevii din învăţământul

preuniversitar acreditat/autorizat de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Sebeş
pentru anul 2022

Capitolul I - Dispoziţii generale

Art.l  Obiectul prezentului regulament îl constituie reglementarea cadrului general de decontare a
facilităţiilor   la   transportul   public   local   rutier   pentru   elevii   din   învăţământul   preuniversitar
acreditat/autorizat de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului  Sebeş pentru anul 2022.
Art.2 Prezentul Regulament este elaborat în confomitate cu:

-      Art.  L  din  OUG   130/17.12.2021   privind  unele  măsuri  fiscal-bugetare,  prorogarea  unor

temene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative;
-      Legea   nr.    51/2006   privin   serviciile   comunitare   de   utilităţi    publice,    republicată   cu

modificările şi completările ulterioare;
-      Legea   92/2007    privind    serviciile   de   transport   persoane   în    unităţile    administrativ-

teritoriale cu modificările şi completările ulterioare;
-      Legea nr.  1/2011  a educaţiei naţionale cu modificările şi completările ulterioare;
-      Prevedrile  Legii  273/2006  privind  finanţele  publice  locale  cu  modificările  şi  completările

ulterioare;
-      OUG 57/2019 privind codul Administrativ cu modificările şi  completările ulterioare;
-      HCL   186/17.08.2015   privind   aprobarea  atribuirii   contractului   de   delegare   a   gestiunii

serviciului de transport public  local de persoane prin curse regulate în  municipiul  Sebeş şi
tarifele pentru bilete şi abonamente;

-      Contractul  nr.  65/14.09.2015  de  delegare  a  gestiunii  serviciului  de  transport  public  local

de persoane prin curse regulate în Municipiul  Sebeş încheiat între  Municipiul  Sebeş şi  SC
LIVIO DARIO SRL;

-      HCL   389/2021    privind   aprobarea   modificării   alin.   (1)   al   Art.    13   din   Contractul   de

atribuire în gestiune delegată a serviciului  de transport public  local  de  persoane prin curse
regulate în Municipiul Sebeş, nr. 65/2015 -"Tarife de transport";

Capitolul 11 -Tipuri de facilităţi la iransportul public local rutier pentr.u elev`ii,dir î.rrvă.ţăyaînful

predniversitar   ;credita;/autoriiat   de   pi  raza-administraiiv-teritorială   a   Municipiului   Sebeş
pentru anul 2022.

Art.3   (1)  Elevii   din  învăţământul   preuniversitar  acreditat/autorizat  de   pe   raza  administrativ-
teritorială  a  Municipiului  Sebeş  care  utilizează  mijloacele  de  transport  în  comun  beneficiază  de

gratuitate pe parcursul anului 2022;
(2)  Gratuitatea  se  acordă  pe  un  singur  traseu  de  transport  (dus-întors),  respectiv  de  la

domiciliul elevului la adresa unităţii de învăţământ.
Art.4 (1 ) Tariful  lunar pentru transportul  local rutier cu mijloace de transport în comun al elevilor
valabil   pentru   un   traseu   este  în   valoare   de   168   lei/lună,   conform   HCL      389/2021   privind
aprobarea  modificării   alin.   (1)   al   Art.   13   din   Contractul   de   atribuire   în   gestiune   delegată   a
Serviciului  de  transport  public  local  de  persoane  prin  curse  regulate  în  Municipiul  Sebeş,  nr.
65/2015 -"Tarife de transport";

(2)  În  situaţia în  care contravaloarea călătoriilor efectuate este  sub  nivelul  valorii   168  lei/
lună, se va deconta contravalarea călătoriilor efectuate.



(3)  Se asigură pentru elevi  deplasarea gratuită de  la domiciliu  la unitatea de învăţământ şi
înapoi,  21  zile  lucrătoare  pe  lună,  costul  abonamentului  fiind  de  168  lei/  lună,  doar  în  perioada
cursurilor şcolare.

(4)  Se  decontează  costul  a  21  de  călătoi.ii  pe  traseul  aprobat  dus-întors,  nu  mai  mult  de
168  lei/ lună.
Ai.t.5  Costul  transportului  local  rutier  cu  mijloace  de  transport  în  comun  al  elevilor  de  pe  raza
administrativ-teritorială a Municipiului Sebeş, va fi asigurat din bugetul  local.

Capitolul 111 -Criterii de  acordare  a fiaciliiăţilor  la transportul urban cu  mijloace  de  transport
în comun.

Art.6  Elevii  beneficiază  de  gratuitate   100°/o  a  transportului  urban  cu  mijloace  de  transport  în
comun,  valabil  pe  un  traseu,  în  condiţiile  în  care  sunt  înscrişi  într-o  unitate  de  învăţământ  din
învăţământul  preuniversitar acreditat/autorizat, de  pe raza administrativ-teritorială a Municipiului
Sebeş.

Capitolul  IV  -  Caracteristicile  legitimaţiilor  de  călătorie  la  transporiul  urban  cu  mijloace  de
transport în comun

Art.7 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului Regulament, elevii vor circula în bazî
unui  abonament  lunar valabil pus  la dispoziţie de  SC  LIVIO  DARIO  SRL  pe  un  singur traseu  şi
care va fi distribuit prin unităţile de învăţământ;

(2)  SC  LVI0  DARIO  SRL,  va  asigura  imprimarea  cardurilor  de  transport  pentru  elevi
care vor fi personalizate şi netransmisibile;

(3)  Cardurile  de  transport  pentru  elevi,  vor  fi  valabile  pe  un  singur  ti.aseu  de  transport
(dus-întors), respectiv de la domiciliul elevului la adresa unităţii de învăţământ.

Capitolul  V  -  Modalitatea  de   acordare   a  faciliiăţilor  la  transporiul  urban  cu  mijloace  de
transport în comun

Art.8  Pentru  a  beneficia  de  gratuitatea  serviciilor  de  transport  public  local  rutier,  unităţile  din
învăţământul  preuniversitar acreditat/autorizat de  pe  raza administrativ-teritorială a Municipiului
Sebeş,  vor  solicita abonament  de  la  SC  LIVIO  DARIO  SRL,  în  intervalul  de  timp  10 -20  ale
lunii în  curs pentru  luna următoare,  în baza unor tabele  nominale  care  vor  fi  întocmite în  dublu
exemplar de  fiecare  unitate de învăţământ în  parte.  Modelul  acestor  liste  este prevăzut în  anexa
nr.  1  care face parte integrantă din prezentul Regulament şi vor cuprinde următoarele date:

-     Numeşi prenumeelev;
-      Serie şi număr act de identitate;
-      Adresa de domiciLiu aelevului;
-     Traseul de transport urban utilizat de elev;
-     Numele şi adresa unităţii de învăţământ;

Art.9  Fiecare  unitate de învăţământ din Muicipiul  Sebeş, va primi  la începutul  fiecărei  luni  de  la
SC  LIVIO  DARIO  SRL,  un  număr  de  abonamente  cu  valabilitate  de  o  lună  pentru  elevii  care
solocită această facilitate.

âert,.r`aonsc.%s;u;tniîîtîbca5Âuki|`8rf#r.aî:p:ariz:,e;tireurde::iYisva:r:'iss,::geftrîited'i:te.gur.a.`ad;.ospe3roartuolruui;
eliberarea unui nou card, se va face cu suportarea costurilor acestuia de către beneficiar.
Art.ll  Abonamentul  lunar va  fi  valabil  numai  însoţit de  carnetul  de  elev,  vizat  de  instituţia de
învăţământ din Municipiul Sebeş, pentru anul şcolar în curs.
Art.12  Distribuirea  abonamentelor  se  va  efectua  numai  cu  respectarea  condiţiilor  stabilite  în

Prezentul   Regulament,   respectiv   obligativitatea   elevului   de   a   fi   înscris   într-o   unitate   de
învăţământ  preuniversitar  acreditat/autorizat  de  pe  raza  administrativ-teritorială  a  Municipiului
Sebeş. Responsabilitatea respectării acestor condiţii  revin unităţii de învăţământ.



Art.13  După finalizarea distribuirii  cardurilor de transport pentru  elevi  un  exemplar al  tabelelor
nominale    centralizate    pe    fiecare    unitate    de    învăţământ    şi    certificate,    vor    fi    predate
reprezentantului  SC  LIVIO DARIO SRL, până la data de întâi a lunii  următoare, în  format  letric

şi electronic, în vederea facturării lunare a serviciului de transport public pentru elevi.
Art.14   Lunar,   până   la   data   de   întâi   a   fiecărei   luni,   instiuţiile   de   învăţământ   de   pe   raza
administrativ-teritorială  a  Municipiului   Sebeş,  vor  transmite  operatorului   de  transport  public
local, modificările intervenite în cursul  lunii anterioare, faţă de tabelele transmise iniţial, cu

privire  la  elevii  beneficiari  de  transport  public  (ex:  elevi  noi  înscrişi,  elevi  care  nu  mai  aparţin
unităţii  de învăţământ,  modificarea domiciliului  elevului,  alte  situaţii  care  conduc  la modificarea
situaţiei  iniţiale şi  impLicit a facturii  din  luna respectivă)+
Art.15  SC  LIVIO  DARIO  SRL,  în  baza tabelelor centralizate  pe  fiecare  instituţie  de învăţământ
va emite factura fiscală şi o va înainta Municipiului  Sebeş până în data de 5 a lunii în curs pentru
luna precedentă.  Factura fiscală va fi însoţită de  situaţia centralizatoare a călătoriilor efectuate de
beneficiari, avizate de  instituţiile de învăţământ,  situaţie a cărui model  se regăseşte în anexa nr. 2,

parte integrantă a prezentului Regulament.
Art.16   Compartimentul   Patrimoniu   şi   Transport   din   cadrul   Aparatului   de   Specialitate   al
Primarului,  va înainta  factura în  vederea efectuării  plăţii,  până  la  data  de  25  a  lunii  următoare,
către Serviciul Cheltuieli şi Resurse Umane.
Art.17  Instituţiile  de  învăţământ  de  pe  raza administrativ-teritorială  a  Municipiului  Sebeş  şi  SC
LIVIO   DARIO   SRL,   răspund   administrativ,   patrimonial   şi   penal,   de   corectitudinea   datelor
cuprinse   în   documntele  justificative   prevăzute   la   art.    15   al   prezentului    Regulament   şi   de
respectarea condiţiilor de distribuire a cardurilor de transport pentru elevi, în timp util.
Art.18  SC  LIVIO  DARI0  SRL,  răspunde  de  asigurarea  transportului  public  local  pentru  elevii
din Municipiul  Sebeş, asigurarea numărului de abonamente şi  a cardurilor de transport necesare,
de   distribuirea   acestora   către   unităţile   de   învăţământ,   precum   şi   de   centralizarea   tabelelor
nominale şi întocmirea corectă a facturilor fiscale.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
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CONTRACT
de delegare a gestiunii serviciului de transport public local

de persoane prin curşe+iegu]ate în municipiul Sebeş
nr.....*:.?....../14.09.2015

CAPITOLUL I
PĂRŢILE CONTRACTANTE

Unitatea  administrativ-teritorială  MUNICIPIUL  SEBEŞ,  persoană juridică,  reprezentată prin  primarul
Adrian Alexandni Dăncilă, cu sediul în Sebeş, str. Piaţa Primăriei nr.1, cod 515800, judeţ Alba, având cod
fiscal 4331201, în calitate de DELEGATAR,
şi
Operatorul de transpori SC LIVIO-DARI0 SRL, cu sediul în Alba lulia,  str. Arieşului, bl. 240, ap.  13,
judeţ Alba,  având cod fiscal  11070834, înregistrată la Registml  Comerţului  sub  nr.  J0l/417/02.10.1998,
cont deschis la VENET0 BANCA, cod IBAN R004BITRAB IRON032058CC01, reprezentată prin Aurel
Poptean - reprezentant legal, în calitate de DELEGAT,

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

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

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

Publice nr. 263/2007 privind aprobarea Nomelori;adru privind modalitatea de atribuire a contractelor
de delegaie a gestiunii serviciilor de transport public local;

- Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementa[e pentru  Serviciile  Comunitare de Utilităţi
Publice  nr.  272/2007  pentm  aprobarea  Nomelor-cadm  privind  stabilirea,  ajustarea  şi  modificarea
tarifelor pentm serviciile de transport public local de persoane;

- Legii serviciilor 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 umare a hotărârilor Consiliului l,ocal 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 gestiuii  serviciului,  şi  nr.  186/17.08.2015  de aprobare  a  atribuirii  contractului  de delegare  a
gestiunii ofertantului desemnat câştigător

au ^mcheiat prezentul contract de delegare a ge
curse regulate în municipiul sebeş.                     r
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destinate   efectuării   serviciului   de  transport  public   local   de   persoane

CAPITOLUL 11
0BIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1
(1) Obiectul contractului îl constituie delegarea gestiunii  serviciului de transport public local de persoane
prin curse regulate efectuat pe iaza 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  pentm  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 m
DURATA CONTRACTULUI

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_2015.

CAPITOLUL IV
CONDIŢII DE EXPLOATARE A SISTEMULUI

Art. 3 - Autorimţii
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  duata  prezentului  contract  vor  îndeplini  condiţiile
prevăzute de reglementările legale ^m vigoare.

Art. 4 - Infrastructum 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 contiact.
(2)  DELEGATUL  are  dreptul  să  utilizeze  pentm  efectuarea  serviciului  reţeau  de  drumuri  aferentă
traseelor  pe  care  se  desfăşoară  serviciul  şi  staţiile  de  îmbarcare-debarcare  prevăzute  în  anexa  nr.  2  la
prezentul condact, ^m condiţiile stabilite de contract.
(3) DELEGATARUL va întreţine drumurile utilizate în efectuarea serviciului de transport şi se va ^mgriji
ca starea lor să fie potrivită pentni 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 demlaiea prezentului contract DELEGATUL va utiliza bunurile proprii,  care la încetarea contractului
de  delegare  rămân  ^m  proprietatea  DELEGATULUI.   Sunt  bunuri  proprii  bunurile  care  au  aparţinut
delegatului şi caie au fost utilizate de cătne 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 ^m trafic şi protecţia mediului.
(2) DELEGATUL trebuie să deţină, în proprietate sau în baza unui contract de leasing, minim 6 autobuze

princuF+5t[b€
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autobuze ubane (unul pentm 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 locui;
(3) DELEGATIJL va efectua serviciul de transport cu autobuzele care au făcut obiectul ofertei delegatului
la licitaţia publică deschisă organizată pentni 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 caTe 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 ame o  vechime mai  mică,  cel
puţin aceeaşi capacitate şi îndeplineşte aceleaşi nome de poluare (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
pentm îndeplinirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport, dintre care menţionăm:
- minim  o  persoană desemnată să conducă pemanent 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 desemnaiea, pregătirea şi  atestarea profesională a persoanelor care
conduc pemanent şi efectiv activităţi de transport rutier;

-numărul   minim   de   conducători   auto   necesari,   confom   număruluî   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 pentm siguranţa călătorilor.
(2)  Călătorii  aflaţi  în  mijloacele  de  transport  şi  bunurile  acestora  vor  fi  asiguraţi  de  delegat  împotriva
consecinţelor accidentelor nitiere.
(3) DELEGATUL va respecta pemanent reglementările locale şi naţionale privind sănătatea şi siguranţa
referitoare la transportul ^m siguranţă al călătorilor.

Art. 9 - Ca]itatea serviciu]ui, reclamaţii]e călători]or
(1)  DELEGATUL  trebuie  să  respecte  indicatorii  privind  calitatea  serviciului,  aşa  cum  sunt  definiţi  în
regulamentul pentm efectuarea transportului public locaL.
(2) Interferenţele cauzate de forţă majoră sau de terţe pări, în afara controlului DELEGATULUI, vor fi
considerate abateri justificate de la punctualitatea şi regularitatea stabilite şi nu vor fi considerate încă]cări
ale indicatorilor de calitate a serviciului.
(3)  DELEGATUL  va ^inregistra toate  reclamaţiile  călătorilor 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 temen 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
în timp util.
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Art. 10 - Contro]u] că]ători]or
(1) Transportul public ]ocal  de persoane prin curse regu]ate efectuat prin curse regulate se va desfăşura
confom  regulamentului  pentni  efectuarea  transportului  public  local,  anexă  la  prezentul  contract,  care
prevede  obligaţiile  călătorilor  şi  amenzile penm  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, abonament sau document de călătorie contrafăcut,
trebuie  să  anunţe  de  îndată  organele  de  cercetane  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.

Art.11 -Legitimaţii]e de călătorie
( 1) Biletele de călătorie se emit de către conducătorii auto prin intemediul aparatelor de marcat electronic
fiscal, cu respectarea prevederilor legale ^m domeniu şi ale regulamentului pentru efectuarea transportului
public local.
(2) Tipărirea abonamentelor (integrale şi ftcţionate) se face sub autoritatea Municipiului Sebeş. Costurile
tipăririi şi fimizării acestor imprimate vor fi suportate de cătne 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 delegatarului 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) DELEGATIJL va păstra toate veniturile obţinute din vânzarea biletelor de călătorie, abonamentelor şi
biLetelor cu suprataxă de călătorie.
(7) Persoanele care, confom regulamentului pentm efectuarea transportului public local, beneficiază de
transport urban gratuit, ^m 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  uban  gratuit  se  face  de  către  Serviciul  Public  de  Asistenţă
Socială Sebeş.
(9)  Foima  legitimaţiilor  de  călătorie  speciale  eliberate  persoanelor  care  beneficiază  de  transport  urban
gratuit este prevăzută în anexa nr. 6 la caietul de sarcini al serviciului de transport public local de persoane
prin curse regulate.
(10)  Situaţia  cu  numărul  de  călătorii  efectuate  de  către persoanele  care  beneficiază de transport  uban
gratuit se comunică de către S.P.A.S. Sebeş DELEGATULUI, lunar, până la data de  10 a lunii umătoare
celei de referinţă.
(11) Decontarea sumelor datorate de Municipiul  Sebeş DELEGATULul  ca umare  a asiguării  acestor
gratuităţi se face lunar, din bugetul Serviciului Pub]ic de Asistenţă Socială, în baza facturilor ]unare emise
de către DELEGAT pe baza situaţiilor comunicate de  S.P.A.S.,  decontându-se  DELEGATULul  costul
călătoriilor  efectuate  de  persoanele  care  beneficiază  de  transport  urban  gratuit,  respectiv  numărul  de
călătorii efectuate de către acestea raportat la tarifiil biletului de călătorie, dar nu mai mult de cuantumul
tarifiilui pentru abonainentul 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 prezentul
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 numămlui 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 tramsport rutier.
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Art. 13 - Tarife de transport
( 1) Pentru efectuarea serviciului, DELEGATUL percepe de la persoanele transportate u tarif de transport,
pe bază de de legitimaţii de călătorie individuale eliberate anticipat, respectiv:

Trasee

TARIFE pentru :

bilet decălătorie
abonament nom ina] abonament nominal genera]
valabil pe un traseu Va labil pe toate traseele

integral
fi"tionat 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 105  lei

300 lei 70 lei 150 lei 210 leiSebeşoPetreşti
2,50 lei 125  lei 35 lei 75  lei 105  lei

SebeşoLancrăm
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 cătDe autoritatea administmţiei publice locale, la cererea şi pe baza fundamentării realizate de
către DELEGAT, numai pe baza normeloriadru stabilite de către Autoritatea Naţională de Reglementare
pentni SeNiciile Comunitare de Utilităţi Publice prin Ordinul nr. 272/12.12.2007.
(3) Tarifele pentru serviciul de transport public local de persome 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 precedentei ajustări.
Nivelul  tarifelor pentni  serviciul  de  tramsport  public  local  de  persoane  efectuat prin  curse  regulate  se
detemină  pe  baza  analizei   situaţiei  economico-financiare  a  operatorului   de  transport,  precum   şi   a
influenţelor reale primite în costuri, deteminate de evoluţia preţurilor pe economie.
(4)  Tarifele  pentm  serviciul  de  trmsport  public  local  de  persoane  efectuat  prin  curse  regulate  se  pot
modifica,   prin   hotărâri   ale   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 deteminată 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 pentru 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,  umând a se organiza o
nouă licitaţie publică deschisă pentni delegarea serviciului de transport public local de persoane prin curse
regulate.
(6) Respingerea cererii de majorare a anumitor tarife pentni serviciuL de transport public Local de persoane
efectuat  prin  curse  regulate,  fie  ca  umare  a  neîndeplinirii  condiţiilor  sau  nedepunerii  documentelor
prevăzute de Ordinul A.N.R.S.C. nr. 272/2007 pentm fiindamentarea solicitării, fie ca urmare a constatării
ca  neîntemeiată  cererea  de   majorare   a  tarifelor,   nu   constituie   obligaţie  tarifără   şi   nu   dă  dreptul
DELEGATULul să solicite subvenţie pentm efectuarea serviciului de transport.
(7) DELEGATUL va asigura corelarea tarifiilui de transport cu gradul de confort şi siguranţă al mijlocului
de transport, precum şi integrarea tarifără prin utilizamea unui singur tip de legitimaţie de călătorie pentru
toate mijloacele de transport public local de persoane prin curse regulate.



CAPITOLUL V
DREPTURILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE

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

curse  regulate  desfaşurat  pe  raza  administrativ-teritorială  a  municipiului  Sebeş,  în  conformitate  cu
reglementările ^m 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
DELEGATUUI;

d) să actualizeze periodic, de regulă anual, programul de transport, în confomitate 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  serviciului  de tramsport public local
de persoame prin curse regulate;

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

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

i)  Să realizeze investiţii de interes comun în domeniul infiastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului
publ ic 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  pentm  audieri  DELEGATUL,  prin   intemediul  Autorităţii  de  autorizare  din   cadrul
Municipiului Sebeş, ^m vederea stabilirii măsurilor necesare pentni remedierea unor deficienţe apărute
în   executarea  serviciului   de  transport,   semnalate  de  utilizatori   şi,   după  caz,   pentni   concilierea
diferendelor apărute în relaţiile dintne 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 pentm  aceştia şi pentru

bagajele lor, precum şi pentni riscurile ce pot decuge din efectuarea operaţiunilor de transport;
c)  să  utilizeze  patrimoniul   propriu   şi/sau   concesionat  pentm   asigurarea   serviciu[ui   public   local   de

persoane prin curse regulate;
d) Să utilizeze inffastructura tehnico-edilitară a sistemului de transport public local de persoane, respectiv

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  prin  hotărârea  de  aprobare  a
documentaţiei de atribuire şi prin prezentuL contract;

e)  să   solicite,   fimdamentat  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 persoane
prin curse regulate, pe traseele deseNite.



CAPITOLUL VI
OBLIGAŢIILE PĂRŢIL OR 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 perfomanţă;
b)  să nu îl tulbue pe DELEGAT în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract;
c)  să   păstreze   confidenţiaLitatea   infomaţiilor,   altele   decât   cele   publice,   cu   privire   la   activitatea

DELEGATtJLUI;
d) să notifice DELEGATULul apariţia oricăror împrejurări de natură să perturbe efectuarea serviciului de

transport public local de persoane prin curse regulate;
e)  să asigure resursele bugetare pentm acoperirea totală a costurilor de transport pubLic local de persoane

prin curse regulate pentni categoriile de persoane care beneficiază de transport uban gratuit, stabilite
prin  lege,  regulamentul  pentru  efectuarea  transportului  public  local  sau  alte  hotărâri  ulterioare  ale
consiliului lmal ;

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  cuantumu]
tarifiilui pentni 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
prezentul contract.

Art. 17
DELEGATUL are umătoarele 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 fiacţionate) cu respectarea reglementărilor în vigoare şi
modelului de abonament aprobat de Consiliul Local al Municipiului  Sebeş, anexa nr.  5 la caietu] de
sarcini  al  serviciului  de  transport  public  locat  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 faci lităţi/gratuităţi l a transport;

5)    să nu permită transportLil călătorilor decât pe bază de legitimaţivabonamente de călătorie valabile sau
alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare;

6)    să asigure transportul gratuit ăl copiilor sub 5 ani;
7)    să asiguie respectarea drpturilor utilizatorilor în efectuarea serviciului de transport public local;
8)    mijlocul  de  transport trebuie  să  aibă  locuri  rezervate pentru  persoane  cu  handicap,  bătrâni,  femei

însărcinate, persoane cu copii în braţe;
9)    să nu îmbarce călători peste capacitatea maximă admisă a mijlocului de tmsport;
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 ^mbaice/debaice călători numai ^m „autogara S.P.A.P." şi în staţiile special amenajate, prevăzute în

programul de circulaţie, anexa 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 ti.ansport,
care  aparţin  operatorului  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.
regulate;

1  şi 2  la caietul de  sarcini al  serviciului de transport  pub]ic  local  d,gŢ~p:ş.9qne prin ciirse



13)  să nu  admită  la transport în  salonul  mijlocului  de transport materii  mirositoame,  materii  inflamabile,
bute]ii  de  aragaz,  tuburi  de oxigen  sau  alte gaze,  butoaie cu  carbid,  materiale  explozibile,  produse
caustice  ori  acide,  alte  materiale  sau  obiecte care,  prin  format  ori  dimensiune,  pot produce daune,
vătămări  corporale  sau,  prin natura  materialului, pot mudărj  autovehiculuM]agajele/îmbrăcămintea
călătorilor ori alte obiecte sau mărfiiri interzise la transportul public;

14)  mijloace  de  transport  trebuie  să  ^mdeplinească  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
handicp 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 fiincţionare;

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 pentm spart geamurile în caz de necesitate;
20)  să asigure spaţii]e necesaie pentni 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  infomare  menţionate  anterior vor  fi  iluminate  corespunzător pe  timp  de
noapte sau în condiţii de vizibilitate scăzută;

23)  Să  asigure  afişarea  în  salonul  mijlocului  de  transport  a  numelui  conducătoruLui  acestuia,  a  hărţii
schematice care să pemită vizualizarea traseului şi a reţelei de trasee, a instrucţiunilor privind modul
de desfăşumre a transportului, a obligaţiilor publicului călător şi a altor infomaţii de utilitate publică
privind transportul, stabilite prin reglementările în vigoare;

24)  ^m staţiile din programul de circulaţie, să asigure afişarea codului traseului, a interva]elor de succedare
a  curselor,  precum  şi  a  hărilor  simplificate  cu  indicarea  traseelor,  staţiilor  şi  capetelor  de  traseu
pentm infomarea publicului călător,

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

26)  să asiguie 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 ^m circulaţie şi la fiecare cursă, pentm a se asigura că sunt

curate pentm 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  utiliznte  pe  traseele  locale  deservite  să  fie  dotate  cu  echipamente  adecvate  (rampe
extensibile, e]evatoame, etc.) în scopul asigurării transportului persoanelor cu dizabilităţi motorii;

30)  să  asigure,  prin  dispecerat  şi  dotări  speciale,  uimărirea  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, siguranţa şi confortul ;

31)  să  dispună  de  echipaje  de  intervenţie  şi  depanare  dotate  corespunzător pentni  degajarea  drumului

public sau a căii de rulare ^m 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

reali2a până la destinaţie din cauză de forţă majoră sau din vina DELEGATULul-,Ţ''``=_Ţ  ~
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în scopul eliminării pierderilor din încasări;

35)  să deţină, în proprietate sau în baza unui contract de închiriere,  spaţii în suprafaţă suficientă pentru
parcarea mij loacelor de transport;

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

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

38)  să  respecte  indicatorii  de  perfomanţă  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 lcx;al 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  legis]aţiei  în vigoare,  sub  sancţiunea
rezilierii contractului de delegare a gestiunii în cazul nerespectării acestei condiţii în mod repetat;

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

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

45)  ^m salonul mijlocului de transport va fi asigurată infomarea publicului călător prin mijloace vi2uale şi
sonore cu privire la denumirea staţiei care urmează şi la legăturile cu alte mijloace de transport public
local de persoane;

46)  să   menţină   în   fimcţiune   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 informaţii,
prin  afişarea  acestuia  în  toate  staţiile  publice  precum  şi  în  mijloacele  de  transport  utilizate  în
efectuarea serviciului de transport pub]ic local de persoane prin curse regulate;

47)  să   asigure   infoima(ea   anticipată   a   publicului   călător   în   ]egătuă   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  măsuilor  ce  se  impun  pentru  asigurarea  continuităţii
activităţi i/serviciului public ;

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 mijloacele de transport,  astfel
încât să se  asiguie  respectarea programului  de  circulaţie  şi  a prevederilor reglementărilor ]egale în
vigoare privind siguranţa rutieră;

51)  să  asigure  finamţarea  pregătirii  profesionale  şi  efectuarea  examinărilor  medicale  şi  psihologice  ale

propriilor angajaţi ;
52)  să ia măsurile necesare privind igiena, siguranţa la locul de muncă şi  să aplice normele de protecţie a

muncii specifice activităţii desraşurate în cadml 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  costurilor  de  operare,

inclusiv  prin  aplicarea  procedurilor  concurenţiale  impuse  de  nomele  legale  în  vigoare  privind
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 cdrijTăfămQnt civilizat,
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57)  să promoveze dezvoltarea,  modemizarea şi  exploatarea eficientă  a  bazei  tehnico-materiale  aferente
serviciului prestat;

58)  să fimdamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiţii din surse proprii;
59)  să  fimdamenteze  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 asigtire călătorii şi bagajele acestora pentm riscurile ce cad în sarcina operatorului de transport;
61)  să încheie  şi  să onoreze  contractele de  asigurări  pentm mijloacele  de transport deţinute, precum  şi

asiguraiea  călătorilor  şi  bunurilor  acestora,   confom  prevederilor  legislaţiei  în  vigoare  privind
asigurările;

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

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

64)  să  plătească  DELEGATARULul  contravaloarea  tipăririi  şi  fiimizării  abonamentelor,  tipărite  sub
autoritatea consiliului loca] ;

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

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

pentm cele deţinute în baza unui contract de leasing;
- contractele de leasing pentni vehiculele utilizate;
- avizele medicale şi psihologice valabile pentm persoana desemnată să conducă pemanent şi efectiv

activitatea de transport rutier, precum şi pentm 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 angajanea în condiţii legale a persoanelor cu fimcţii 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
transpomilui public local de persoane prin curse regulate, următoarele documente:
-licenţa de traseu şi caietul de sarcini al acesteia eliberat de emitentul licenţei;
-programul de circulaţie;
-copia conformă a licenţei de transport eliberată de A.R.R.;
-asigurarea pentm persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în
sarcina operatorului de transport, în copie;

-contractul de leasing, în original ori o copie confomă cu originalul, în cazul în caie autobuzul este
utilizat în baza unui asemenea contract;

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

persoane, valabi l ;
-legitimaţia  de  serviciu  valăbilă  a  conducătomlui   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, precum şi statistica accidentelor;
69)  să întocmească şi să înainteze DELEGATARULUI, lunar, până la data de  15 a lunii umătoare celei

de referinţă, umătoarele documente :
-raportarea  lunară  cu  privire  la respectarea  indicatorilor  de  perfomanţă  şi  alte  informaţii  privind

efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate,~cgp`form anexei nr. 3
la caietul de sarcini al serviciului de transport publ-ic local de persoane prin,gurs-e-reg`u
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- raportarea lunară privind  evidenţa cuselor 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
penm fiecare traseu în parte, confom anexei nr. 4  la caietul  de sarcini  a]  serviciului  de transport
public local de persoane prin curse regulate;

-un -centralizator  cuprinzând  numănil  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, precum şi detaliat pe fiecane 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  cătne  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  făcut  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 evaluăriî modului de prestare a serJiciului;``

71)  să  încheie  contract  de  acces  în  ,AUTOGARA  S.P.A.P."  cu  Serviciul  Public  de  Administrare  a
Patrimoniului Sebeş şi să achite acestuia contravaloarea tarifiilui de acces în autogară aferent curselor
prevăzute  cu  oprire  în  autogam  mai  sus  menţionată,  confom  anexei  nr.   1  la  caietul  de  saD.cini  al
serviciuLui de transpoit public local de persoane prin cumse regulate;

72)  în cazul în care DELEGATUL efectuează atât transport rutier public de persoane prin curse regulate
locale cât şi judeţene, interiudeţene sau intemaţionale, pentru transportul local operatorul de transport
rutier va ţine o evidenţă separată a activităţilor desfăşurate,  cu  contabilitate  distinctă pentni  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 continuitatea prestării serviciului în condiţiile stipulate
în  prezentu]  contract,  sub  sancţiunea  plăţii  de  daune-interese,  până  la  atribuirea  contractului  de
delegare a gestiunii serviciului, 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 valăbilitate a prezentului contract;

75)  în teimen  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 pentru tramsportul în comun
de  persoame  prin  curse  regulate  prin  utilizarea  de  legitimaţii  de  tip  card  pentru  abonamente  şi
legitimaţii de călătorie speciale eliberate persoanelor care beneficiază de transport uban gratuit.
Legitimaţiile de tip camd 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

Fvsepd°e:ffipe:eccuor=ŢCŢigt:n=:=efectuatedepermmeiecmebeneficimădemspofturbangratuit,
DELEGATUL va înainta Serviciului Public  de Asistenţă Socială Sebeş,  lunar,  factura însoţită de  o
anexă care va cuprinde următoarele elemente:  numele, prenumele, codul numeric personal, numărul
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.

.Z:--=-__--;`.```
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CAPITOLUL VII
INVESTIŢII

Art. 18
DELEGATUL va realiza pe cheltuiala prof)rie 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 ^m vigoare
şi  ale  regulamentului  pentm  efectuarea transportului  public  local,  caietului  de  sarcini  al  serviciului  de
transport public local de persoane prin curse regulate şi a]e prezentului contract.

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

CAPITOLUL "
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 ^mcetării 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 nr. R036TREZ0052 lA300530XXXX deschis la Trezoreria Sebeş.
(3) Pentm neplata la temen a redevenţei se aplică majorări de întârziere de 2% din cuantumul redevenţei
neachitate  în  temen,  calculată  pentm  fiecare  lună  sau  ffacţiune  de  lună,  începând  cu  ziua  imediat
umătoaie temenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu aplicarea ^mtocmai a
prevederilor Codului de Procedură Fi scală.
(4) Redevenţa se indexează anual cu un procent egal cu rata inflaţiei comunicată de lnstitutul Naţional de

(S5Ţti:tî:ăz::n^:ca"nu]3rEei:d€AtiuLnupiăteşbredevenppeoperioadămaimarede6lunideladata

{Srî:np±EE::jgeAriŢîânŢmŢu:udîmdpeti:eqşga=:z;[î:eŢîî::#[Î:r:::pn:uLCEOLn;#Ă.TULU],acestivapîerde
garanţia de bună execuţie.
(7) DELEGATARUL se obligă să elibereze garanţia de bună execuţie aferentă contractului în termen de
30 de zile de la ^mcetarea 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  pentm  bună  execuţie  nr.   12895/02.09.2015  emisă  de  Veneto  Banca
S.C.P.A.,  ^m  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 amterior emiterii  unei pretenţii asupra garanţiei de
bună execuţie fiind aceea de a notifica acest lucm 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
PENALITĂŢI

Art. 21
În Cazul ^m 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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CAPITOLUL X
MENŢINEREA ECHILIBRULUI CONTRA CTUAL

Art. 22
Raportul contractual dintre DELEGATAR şi DELEGAT se bazează pe principiul echilibrului financiar al
delegării între drepturile care îi sunt acordate DELEGATULul şi obligaţiile care îi sunt impuse.

CAPITOLUL XI
CONDIŢII DE REDEFINIRE A CLAUZELOR CONTRACTUALE

Art. 23
(1) Modificarea şi/sau completarea prezentului  contTact se poate  face doar prin  act adiţional  semnat de
ambele părţi contractante.
(2) Modificarea şi/sau completarea prezentului contract este nulă de drept dacă nu rezultă în mod expres
din acte semnate de ambele părţi contractante.
(3) Prezentul contract nu poate fi modificat prin act adiţional, în sensul  introducerii în obiectul acestuia a
unei  activităţi  care  nu  a  făcut  obiectul  delegării  gestiunii,  sub  sancţiunea  nulităţii  de  drept  a  actului
respectiv.
(4) DELEGATARUL poate modifica unilateral  partea reglementară  a prezentului  contract privitoare  la
executarea serviciului  de transport,  din  motive excepţionale  legate  de  interesul naţional  sau  local,  cu  o
notificare prealabilă transmisă cu 30 de zile înainte DELEGATULUI.
(5) Prezentul contract de delegare se completează cu dispoziţiile legale în vigoare în materie.

CAPITOLUL XII
ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 24
Prezentul  contract  de  delegare  a  gestiunii  serviciului  de  transport  public  Local  de  persoane  prin  curse
regulate încetează ^m următoarele situaţii :
a)  la expirarea duatei 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 j udecată;

d) în   cazul   nerespectării   obligaţiilor   contractuale   de   către   DELEGATAR,   prin   reziliere   de   către
DELEGAT,  cu  plata  unei  despăgubiri  în  sarcina  DELEGATARULUI,  în  caz  de  dezacord  fiind
competentă instanţa de j udecată;

e)  La dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a sistemului delegat sau a unei părţi importante din acesta;
f)  prin acordul părţilor;
g)  la ^mcetarea valabilităţii licenţei de transport rutier public de persoane a DELEGATULUI;
h) în cazul reorganizării judiciare sau a falimentului DELEGATULUI;
i)  prezentul contract încetează de plin drept, rără a mai fi necesară intervenţia unei instanţe judecătoreşti,

în cazul în care DELEGATUL:
- este declarat ^m stare de incapacitate de plată sau  a fost declanşată împotriva acestuia procedua de

ffliment;
- cesionează drepturile sale.

Art. 25
La  încetarea  contractului,  în  alte  cazuri  decât  prin  expirarea  termenului
DELEGATUL  va  asigum  continuitatea  serviciului  de  transport  public
re"late,încondiţiilemenqonateînprezemlcontiţ=tşiîndocum:;t/ti#
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atribuirii  contractului,  până  la  atribuirea  contractului  de  delegare  a  gestiunii  serviciului,  prin  licitaţie
publică deschisă, unui alt operator de transport.

CAPITOLUL XIII
FORŢA h"ORĂ

Art. 26
(1) Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la temen sau/şi de executarea în mod
necorespunzător, total ori parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract de delegare
a gestimii, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de
forţa majoră.
(2)  Forţa majoră exonerează  de  răspundere  partea care  notifică  un  astfel  de  eveniment,  cu  condiţia  ca
evenimentul respectiv să împiedice,  direct sau  indirect,  partea respectivă  să-şi ^mdeplinească obligaţiile
asumate potrivit prezentului contract sau care rezultă potrivit legilor din România.

Art. 27
În scopul prezentului contract forţa majoră înseamnă un eveniment extem, imprevizibil, absolut, invincibil
şi  inevitabil.  Evenimentele  de  forţă  majoră  cuprind:  acte  de  război,  revolte,  tulburări  civile,  incendii,
situaţiile de urgenţă şi dezastrele naturale. Indiferent de cele de mai sus, grevele, încetarea muncii, precum
şi disputele de muncă, legale sau ilegale, sunt considerate sub controlul părţii afectate de acestea.

Art. 28
(1) Apariţia şi ^mcetarea forţei majore se va comunica celeilalte pării de îndată prin telefon/fax umat de o
scrisoare recomandată cu menţiunea constatării evenimentelor de acest gen, de către organele competente,

:Z)Pîr:Ţi:Pd:#i;°riajoră,®municatăşiconstabtiîncondiţiiledemaisus,executamaobligaţiilorpăftllor
se decalează în consecinţă cu perioada corespunzătoare acesteia, cu menţiunea că nici una din părţi nu va
solicita penalităţi pentni întârzierile ^m executarea contractului.
(3)   Partea  care   nu   a  ^mdeplinit  obligaţia   comunicării   probei   forţei   majore,   va   suporta   irevocabil
consecinţele şi uimările cazului de forţă majoră, cât şi îndeplinirea celorlalte obligaţii.
(4) Daca forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona pe o perioadă mai mare de 6 luni, oricare
parte contractuală are dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără
ca vreuna dintne pări să poată pretindă celeilalte daune-interese.

CAPITOLUL XIV
REZILIEREA CONTRACTULUI

Art. 29
(1) DELEGATARUL are dreptul de a rezilia în mod unilateral contractul dacă constată că DELEGATUL
a încălcat prevederile prezentului contract ori prevederile regularnentului  pentm efectuarea transportului
Public  local  şi/sau  caietului  de  sarcini  al  serviciului  de  transport  public  l«al  de  persoane  prin  curse
regulate.
(2) DELEGATARUL are dreptul de a rezilia în mod unilateral contractul dacă constată că DELEGATUL
nu îşi îndeplineşte, ^m mod repetat, indicatorii de perfomanţă prevăzuţi în Regulamentul pentn) efectuarea
transportului  public  local,  şi  dacă  acesta  nu  adoptă  un  plan  de  măsuri  care  să  asigure  intrarea  în
nomalitate, respectai'ea şi îndeplinirea indicatorilor de perfomanţă, a parametrilor de calitate asumaţi, în
maximum 30 de zile calendaristice de la notificarea de către DELEGATAR.
(3) DELEGATARUL are dreptul să rezilieze prezentul contract în cazul constatării unor abateri grave ale
DELEGATULUI.
(4) Neplata contravalorii redevenţei pe o perioadă mai mare de 6 luni, oferă DELEGATARULul dreptul
de   a   rezilia   unilateral   prezentul   contract,   fără   a   fi   necesară   intervenţia   insţar!J9_lor   de  judecată,
DELEGATUL fiind de drept în ^mtârziere la împlinirea temenului de 6 (şase) lunj''aa= ă`data scadenţei.
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(5)  DELEGATARUL  are  dreptul  de  a  rezilia  în  mod  unilateral  prezentul  contract  în  cazul  în  care
DELEGATUL  solicită subvenţie delegatarului pentni efectuarea serviciului  de transport public local  de
persoane prin curse regulate pe raza administriv-teritorială a municipiului  Sebeş, având în vedere că prin
documentaţia de atribuire, care a stat la baza atriburii prezentului contractul, se stipulează ^m mod expres
că nu se acordă subvenţie pentru efectuarea serviciului (excepţie contravaloarea călătoriilor efectuate de
persoane  care  beneficiază  de  transport  urban  gratuit),  ca  urmare  contractul  de  delegare  a  gestiunii
serviciului  îşi  ^mcetează  valabilitatea  prin  rezilierea  de  plin  drept  a  acestuia,  fără  ca  delegatul  să  fie
îndreptăţit  să  solicite  despăgubiri  de  orice  fel  şi  fără  intervenţia  instanţelor judecătoreşti  sau  vreo  altă
fomalitate.
(6) În cazurile prevăzute la alin.  14 DELEGATARUL are dreptul  la despăgubiri din partea delegatului,
pentm aceasta nu este necesară intervenţia instanţelor de judecată, în cazul alin. 2 delegatul fiind de drept
în întârziere prin ^mplinirea termenului menţionat.

Art. 30
DELEGATUL are dreptul să reziLieze prezentul contract în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de
către DELEGATAR, cu obligaţia de a notifica întreruperea prestării serviciului în termenul şi în condiţiile
prevăzute de prezentul contract.

Art. 31
În situaţia în care prezentul contract se reziliază, licenţele de traseu se vor retrage de către emitent.

AI1. 32
În  cazul  în  care  prezentul  contract  se  reziliază,  DELEGATUL  va  asigura  continuitatea  serviciului  de
transpoit public local de persoane prin curse regulate, în condiţiile menţionate în prezentul contract şi în
documentaţia  de  atribuire  care  a  stat  la  baza  atribuirii  contractului,  până  la  atribuirea  contractului  de
delegare a gestiunii serviciului, prin licitaţie publică deschisă, unui alt operator de transport.

CAPITOLUL XV
CESIUNEA ŞI SUBDELEGAREA

Art. 33
Subdelegarea sau cesiunea în tot sau ^m parte a drepturilor Şi  obligaţiilor DELEGATULul prevăzute în
prezentul contract este interzisă acestuia. sub sancţiunea rezilierii de plin drept a contractului, fără nici o
fomalitate şi fără intervenţia unei instanţe judecătoreşti şi plata de daune-interese potrivit legii.

CAPITOLUL XU
RĂSPUNDEREA C ONTRACTUAI.Ă

Art. 34
(1) Nerespectarea dovedită de către părţile contractante a obligaţiilor contractuale prevăzute în prezentul
contract de delegare a gestiunii atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă.
(2) Partea în culpă este obligată la plata de despăgubiri şi penalităţi, iar dacă acestea nu acoperă paguba,
pentru partea neacoperită este obligată suplimentar la daune-interese.

Art. 35
DELEGATUL se obligă să administreze si  să exploateze obiectul contractului de delegare a gestiunii Cu
eficienţă  maximă,  pentm  a  conserva  şi  dezvolta  valoarea  acestuia  pe  toată  durata  contractului  şi  să
despăgubească pe DELEGATAR de eventualele pagube produse din culpa sa.

Art. 36
DELEGATUL îşi asumă toate riscurile ce decurg din exploatarea serviciului. El ,e,st`e'-=ii`ngpr` răspunzător
faţă de terţi de accidentele, stricăciunile şi daunele rezultate din această exploatare.```
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Art. 37
DELEGATUL încheie poliţele de asigurare corespunzătoare ce sunt în sarcina sa.

Art. 38
DELEGATARUL  si  DELEGATUL,  de  comun  acord,  vor  analiza  reclamaţiile  transmise  de  utilizatorii
serviciului  (călătorii)  şi  vor  stabili  măsurile  adecvate,  în  confomitate  cu  legislaţia  şi  reglementările  în
vigoare.

CAPITOLUL XVII
SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

Art. 39
Părţile  contractante  vor  depune  toate  eforturile  în  scopul  soluţionării  pe  cale  amiabilă,  prin  tratative
directe, a conflictelor dintre acestea, decugând din executarea prezentului contract.

Art. 40
În cazul apariţiei unei dispute, aceasta nu îndreptăţeşte DELEGATUL să suspende efectuarea serviciului
de transport potrivit prezentului contract.

Art. 41
În cazul  în care o  dispută nu este  soluţionată în temen  de  15  zile  calendaristice din  momentul în  care
Pările au început negocierile pentni soluţionarea disputei pe cale amiabilă, sau dacă asemenea negocieri
nu sunt ^incepute ^m temen de  15 zile calendaristice de la notificarea oficială a disputei de către una dintre
părţi  celeilalte  pări  contractante,  acestea  se  vor  putea  adresa  instanţei  judecătoreşti  competente  din
România.

Art. 42
Prezentul contract este guvernat de legea română.

CAPITOLUL XVIII
DISPOZIŢH FINALE

Art. 43
Prezentul  contract  de  delegare  a gestiunii  serviciului  de  transport  public  local  de  persoane  prin  curse
regulate reprezintă voinţa părţilor şi intră în vigoare la data de 01.10.2015.

Art. 44
(1)  Prezentul  contract  de  delegare  a  gestiunii  serviciului  s-a  întocmit  în  limba  română,  în  2  (două)
exemplare, egal valabile şi opo2abile faţă de terţi, câte unul pentru DELEGATAR şi I)ELEGAT.
(2) Ambele exemplare se vor semna şi ştampila pagină cu pagină de către părţile contractante.

CAPITOLUL XIX
ALTE CLAUZE

Art. 45
(1) Orice notificare sau corespondenţă fomală care va fi  făcută în cadrul acestui contract va fi în scris
(care  include  faxul,  dar  nu  şi  email-ul)  şi  poate  fi  îninânată  personal  (cu  confirmare  de  primire)  sau
transmisă prin poştă (cu confirmare de primire) sau prin faK părţii notificate la adresa acesteia menţionată
în contract sau la o altă adresă sau număr de fax pe care partea notificată le va notifica părţii care notifică.
(2)oricenotificmesauaitdocumenttrimisprin-poştăvâfitrimiscuconfmnarede?Ţ;g}±i±
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CAPITOLUL XX
I)OCUMENTELE CONTRACTUL UI

Art. 46
(1)  Contractul  de  delegaie  a  gestiunii  serviciului  public  local  de  persoane  prin  curse  regulate  cuprinde
următoarele 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 tnansport 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  trmsport  din  dotarea  DELEGATULul  utilizate  ^m  efectuarea  serviciului  de

transport  public  local  de  persoane  prin  curse  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 cai.e DELEGATUL a participat la licitaţia publică deschisă organizată pentm atribuirea acestui
contract fac parte integrantă din prezentul contract.

Prezentul contract s-a ^mcheiat astăzi  14.09.2015.

DELEGATAJL
MUNICIPIUL SEBEŞ

Prin PRIMAR,
Adrian Alexandni Dănci

0_---'``   ,
4r         2          T,

MUNIC!PIUL

P=:::Leă«=t::'#
şef Serviciu Patrimoniu, Transport şi Registni Agricol,

'-1  L1   ,1   S

L;,     :-r_t=,     !ririR'_c,
pENTR IŢR`._`,)L

şL]:1.îP'``,.~.

Ileana lanculescu

vizat - Control Financiar Preve

vizat pentru legal
Delia Gligor

întocmit,

-şef Birou Contencios, Juridic şi Administraţie,

(\``consju€eBri#,//

``.          ``.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA r.186 / 2015

P#Î#Phmp###rd!:ri];:##jnţuî„e:#;:,=bŢ?î#::Li##e

Fn:*Ltinţş#pMu:*cC#Ţi##U##i7o82oi5,oral6oo,
Luând îm dezbatere prqiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii contractului de delegare

a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Sebeş
Având  În  vedere:
-   art.   34   din   Anexa   1    la   Ordinul   A.N.R.S.C.   nr.   263#007   privind   aprobarea   Nomelcmadru   privind

modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii  serviciilor de transpori  public  local,  conform

.  #;f`a#]e,şîşr#P'2egtb:î,',enu'tţ2mdŢLegffl  „   5 i#oo6,  Legm  servicHior comunitare  de  utilităţl  Publlce`
republicată.  cu  modificările  Şi €ompletările  ulterioare;-*°ji#,Cd°ensŢ:##îtY#C'::U##eşŢrin38JB*°2ji#:t:#mmdu#L#stî#F*'m::#
documentaţiei  de atribuire a cdntractului de delegare a gestiunii serviciului;

-adresa TiT.  309050/03.042015  înregistrată în  cadrul  Municipiului  Sebeş  sub nr.12831/03.04.2015  prin  care

Autoritatea Natională de Reglementare pentru  Serviciile Commitare de Utilităti Publice, În baza art.  53  din
Anexa  1   la Ordinul  nr.  263#007,  a  confimat că  documentaţia  de  atribuire  este  ^intocmjtă  în  cont`oriiiitatc
cu  prevederile  legale;                   \

-   raportul   de   evaluare   al  comisiei   de  evalunre  înregistrat  în   cadrul   Municipiului   Sebeş   sub   nr.

27839/16.072015, anexat în Copie, înaintat cu adresa nr. 27840/16.07.2015;
-art.  8  lit.  b  şi  art.19  alin.13  qin  Anexa  1   la  Ordinul  A.N.R.S.C.  nr.  263#007  în  baza  cărora  „Autoritatea

publică  atribuie  contractul  de  delegare  a  gestiunii  prin   negociere  directă,  în  cazul  în  care  două  licitaţii

_##jgau,L:#n?SU±u:i,eu:n:,Seci°::u::U#re:u=,|%n=d::U:eî;:?t2°or,5stşu,::oS;"2:ţ::Ţîînn:"g:=mdt:=

:%d6ŢbsYOŢ;Co`i;:':e,[::#co;:eb     nr      7926"7°22015,1466lB004.2015,     i4808Bi  o42oi5     ş,
În  temeiul  art.  36  alin.  2  nt  d,  alin.  6  lit  a  pct   14  şi  art  45  din  Lege@  nr.  215#001,  privind  administra(ia

publică  locală,  republlcată, cu  modificărik)  şi  completările  ulterioare,

HOTĂRĂSTE
;

4U  Se  aproba  atribuirea  contractului  de  delegare  a  gestiunn  serviciului  de  transpoft  public  local  de
Persoane  prin  curse  Tegulate  în  municipiul  Sebeş  operatorului  de  transpoft  SC  Livio-Dario  SRL,  pe

t=#:,,::adâee::#hn#i%tnî:#c"JTrm3i#;u2,2#,?stbnr27839/„0720„în,mm„

AHi2fee#="m;î":|ecpLnsŢ"b;,":,t%,îanbLi:::::uf=#e,ţ"t=ni:*Ş;uLuifiî:a#=Ţ:î*#n't#',
desemnat câştigător,  respcctiv ;



Trasee1

TARIFE  oentru`

b'let
\1

abonament nominal a   onamen   nomina  ge
Va labil  De  iin  traseufractionat                    | a abil  pe toate trasee e

•,ntegra,    'l integral
frac iona(

7 zlle 15zile    |    21  zile 7 zile 15zie                 zie

SebeşcSRăhău
2,50  lei  1 125  lei 35  lei 75  lei 105  lei

300  lel 70 lei

1       1 50  lei

210  lelSebeşcSPetresti
2,50  lei 125  lei 35 'ei 75  lei 1 05  'ei

Sebeşc?Lancrăm
2,50  lei 125  lei 35 lei 75  lei 105  lei

±  Se  aprobă  atrpersoaneprinSebeş®Răhău,pentrumijloace1 buirea  liccurseregSebeşc}Pledetransenţelor  de  traseu  pentm  efectuarea  seulateperazaadministrativ-teritorialăetreştişiSebeşc>LancrămoperatoruluPortcunumereledeînmatriculareAB-rviciului  de  transport  public  loamunicipiuluiSebeşpetridetransport-SCLivio-Dari52-LVD,AB-53-LVD,^8-54cal   deaseeleoSRL-l`VD,

B-194-LVD,  B-196-LVD Si  B-197-LVD.

A[±i±  De  diicerea  la  îi`deplin
Contencios  Juridic  şi  Ad

Public de  Asistenţă  Socia

A!!î±.Prezeiita   hotărâre   poate
prevăzute  de  Legea  nr.  5
ulterioare,

i,,';,:;

inistraţie,  Serviciul  Patrimoniu,  Transport  Şi  Registru  Agricol  şi  Serviciiil
a  prezentei   hotăTâri   răspunde  Primarul   Municipiului   Sebeş,  prin   Biroul

Sebeş, şi  SC  Livio-Dario SRL.

Prezenta  hotărâre  va  fl  afişată,  se  va  publlca  p®  eito-ul  Municiplului  Sebeş  şl  ln  Monltorul  Oflclal  al
Munlclplului Soboş şl Se comunlcă:
•  lnstitutlei  F'refectului judeţulul  Alba
-  Primarului  Municipiului Sebeş  '
•  Viceprimarului  Municipiului  Sebeş
•  A"tectului şef
•  Directorului execuw
-  Biroului  Contencjos Juridic ş{ Admnistra(ie
•  Serviciuiui  Patrmoniu,  Transp®rt şi Registru Agricol
-  Biroiilui  Colectare  Crean{e  Bugetare
•  Bii.oului  Buget.  Finante,  Contap'il'itate,  Salarizare
-  Compartimentului  Relatii  Publlce,  Comunicare
-  Serviciului  Public de Asistenţă Socială Sebeş
-  Serviciului  Public de Administrprea Patrimomlui  Sebeş
-Aparatulu.i  permanent al  Consiliului  Local  al  Municiplului  Sebeş
-  Autorităţii  Nationale de  Reglementare  pentru  Serviciile  Comunitare de  Utilităţi  Publice
-  SC  Livio-Dario  SRL

2ex CV/CA  conţiiie 2  pagiiii



ROMÂm
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
coNsnluL LocAL

HOTĂRÂREA NR.389/2021
privind aprobarea modificării alin. U) al Art. 13 dh Contractul de atribiiire în

gestiune delegată a §erriclulul de tmnsport public local de persoane prin curse regulate În
Municipiul Sebeş, nr. 65#015 - " Tarife de tmnsport " - confbrm Anexei 1 b prezenta

hotărâre

Consiliul Local al Muicipiului Sebeş, judeţ Alba;
Îmmit^mşedinţapublicăordinarădindatade22.12.2021,ora14,00;
Luând în dezbatere proiectul  de hotărâre  privind aprobarea  modificării  alin.(1)  al  Art.13

din Contraotul de atribuire ^m gestiune delegată a serviciului de trmsport public local de persoane
prin cuise regulate ^m Municipiul Sebeş, "..65/2015-„Tarife de tiansport ''-confom Anexei  11a
prezentahotărâre-15.11.2021;

Văzând:
•referatuldeaprobsrem.84332/15.11.2021aliniţiatoruluilaproiectudehotărâre;
- cererea formulată de LIVI0 DARI0 S.R.L., Înregistrată la primări® municipiului Sebeş sub nr.
83636/11,11.2021   refritoare   la  ajustarea/modificarca  tarifolor  pra.cticate   de  operator  pentru
ser`riciile  de  oansport  public  local  prin  curse  regu]ate  pe  raza  municipiului  Sebeş,  msotită  de
documentaţia de fimdamentare care cuprinde următoarele documento:

>   H.C.L.  259/2019  privhd  aprobarea  modificăi.ii  alin.  (1)  d  Art.   13  din  Contiactul  de
atibuire în gestiune delegată a serviciului de d.ansport public local de persoane prin curse
regulate ^m Municipiul  Sebeş, nr. 65/2015 -" Tarife de tiansport ", confom Anexei  1  la
pTezenta hotă";

>   Memoriu tehnico - economic, iziclusiv analiza de preţftarif;
>   Smictura  pe  elemente  dc  cheltuien  pemi  modifica[ea tarifinui  mediu  pentru  scrviciul

public local de persoane efectuat prin cuise regu]ate în  mmicipiul Sebcş;
>   Fundamentarea tarifelor pentru abonamcntele nominale valabile pe o singuă linie;
>   Fmdamentarea tarifelor pcntm abonamentele frictionate valabile pe o singură linie
>    ( pe 7 zile, pe 15 zile şi pe 21 de zile);
>   Fundamentarea tarifelor pcntru abonamentu) lumr integral vaLabil penm toate liniile;
>   Contract de atibuire În gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane

prin curse regulatc ^m Municipiul Sebeş nr.  65/2015, înregistrat la LIVIO DARIO  S.R.L.
sub nr. 367/14.09.2015 cu mexe, inclusiv @ctele adiţionale modificatoare  de la m.  1  la nr.
17;

-  rapoml de specialitate nr.84604/16.11.2021  al Autorităţii  de  autorizare În transport din  cadrul
Compartimentului   Patimoniu   şi   Transpon,   raportul   de   Şpecialitate   nr.85714/19.l l.202l   al
Dhecţiei   Venituri   şi  raport`il   de   specialitate   nr.84625/09.12.2021   al  BCJATDA  din   cadml

pamtului de specialitate al Primarului Municipiului S ebeş;
-anunţulm.84638/16.ll.202l,procesulvebalnr.84634/16.11.202lşiadresanr.84629/16.11.2021

de afişare a proiecnilui de hotărâre;
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Având aviz`ll nr.895#021  d  Comisiei  de studii prognoze  economico-sociale,  bugct,
finanţe  Şi  avizul  nrw942021   al  Comisiei  pentiŢi  administmţie  publică  locală,  juridică  Şi  de
discblină din cadrul Consiliului Local al Municipîului Sebeş;

În concordanţă cu prevedcrile Art.  7 m  q) şi Art. 24 - 25 - Nomele cadru privind
stabîlirea,  ajustarea  şi  modificarea  tarifelor  pentni  serviciile  bansport  pubtic  local  de  pensoane
airobate prin Ordinul (ANRSC) nr. 272/2007 ;

În baza prevederilor Ari  13 alin. (2) şi alin. 0) din Contiact`n de atiburi h gestiune
delegată a serviciului de tmnsport public local de persoane prii curse regulate în Municipiul Sebeş
m.65"5,ÎŢ`âg::::gLŢEŢ#g:fŢ;9SmiL:.(326,7#4.#.#,3,.u.G.m.57m|9privirid

Codul adminis"v;
În  baza  Art.   139  din  O,U`G.  nr.  57#019  Codul  admhistrativ,  cu  modificările  şi

cuouletărileulterioare:

HOTĂRĂSTE:

4ELE.  (1) Se aprobă modificarea alin. (1) a] Art,  13 din Contractul de atibuire În gestiune
delegată  a  §erviciului  de  mnsport  public  local  de  persoane  prh  curse  regulate  în  Municipiul
Sebeş, nr. 65/2015 " Tarife de mnsport ", confom Anexei 1 h prezmta hotărâre, park integrantă
a acesteia;

(2)  Modificările  aprobate  la  Art.   1  alin.  (1)  ăl  prezentei,  vor  face  obiectul  uui  act
adiţioml la Contractul de atribuire În gestime delegată a serviciului de transport pubtic local de
persoane prin curse regulate în Municipiul Sebeş, nr. 65/2015,

AEiJ!.  Ajustarea tarifelor pentni serviciul  de transport public  local  de persoane,  se va
aplicaîncepândcudatade01.01.2022;

A±H=. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Compartimentului Patrimoniu şi
Trmsport  şi  Biroului  Contecios  Jridic  Administratie,  Transparenţă  Decizională  şi  Arhivă  din
cadrul apamtului de specialitate al PrimaTului Municipiului Sebeş.

±±EY,  Prezenta hotărâre poate fi atacată dc către persomelc ^mdreptăţite, în temenul şi^m condiţiile prevăzute de Legea nr.  554/2004, privind contencio§ul administrativ, cu modificările

şi Compietăriie Uiteriosre.
Prezenta hotărare va fi afişată,  se va publica pe site-ul primăriei Şi ^m monitorul  oficial al

Municipiului Sebeş Şi se comunică:
-  In§titutiei Prefectului judcmlui Alba
-  PrimarLnui M\micipiului Sebeş;
- Viceprimarului Muricipiului S ebeş;
- Arhitectului Şef;
-  Compartimentului Patimoniu Şi T]ansport ;
-  Direcţiei Venituri;
-BirouluiContenciosJuridic,Administratie,TransparenţăDecizionalăşiAmvă;
-  Biroului BugeţFinanţe,Contattilitate,Salarizare;
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-  Compartimentului Rel*i Publice, Comunicare lnfomatică şi Monitor Oficial Local;
-  Direcţia Gmcrală de Asistenţă Socială Comunitară şi Medicală;
-  Serviciului Public de Administrare a Patimoniului;
-  SC LIVIO DARIO S.R,L.

Sebeş la 22.12.2021

PREŞEDmE DE ŞED
Consilier local, Popiuc :.6ri3,dîj-hâ    `i`\ţ

ŢĂ   ,       `.=Ţ=ŢŢ;:i,`h6:`.````\``         CONTmsE
L` :\'§EdRETAR  GENERA

- CRIST"
unicipiul Sebeş
LENA

Total consilieri locali 19

Prezenţi 18

Pent" 14

Împotrivă 2

Abţineri 2
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Ane"hH.C.L.nL22g/gzgy

Trasee

TAHm t>eatru:

Bflet decălătorie
Aboaament nominsl valabilpemtra§cu Abooamentnomina]gend

vm De toate traseele
integri hcţionat " ftcţionat

7 zile 15 zib 21 zilc 7 zile112ld 1 5 zHe240lti 1  2l  zile336leiSebes(Răhău
4lei 200 lei 56 lei 120 lei 168 lei

480 ld
Set,es-Petresti

4lei 200 lei 56 lei 120 ]ei 168 lei
Sebes-Lmcrăm

4lei 200 lei 56 lei 120 lei 1681ei

pREŞEDmlE DE
Consili®rLocaLPOPIUC

ORGHE
SEC"TAR GENERAL

VLAD TmA EI,ENA
CmluL SEBEş


