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CONTRACT DE CONCESIUNE

1. PĂRTILE
CONTRACTANTE
,
Între Consiliul Local al municipiului Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. 1. C.
Brătianu, nr. 1, reprezentat prin Mircea Hava - Primarul Municipiului Alba Iulia, În calitate
de concedent, pe de o parte şi S. C. TRANSCOM S.A. cu sediul în Alba Iulia, B-dul
Victoriei nr. 109, reprezentată prin ing. Dan Dârja - director general şi ec. Muntean Petru

- director economic, În calitate de ~onc~sionar, pe de altă parte, intervine prezentul
contract Încheiat la data de 2&.02. 00'1
la sediul concedentului . în temeiul hotărârii
nr. -121
J25.04.2000a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia şi a licitaţiei din data
de
02. 2.tX9f s-a Încheiat prezentul contract de concesiune.

re.

II.

OBIECTUL CONTRACTULUI.

Art.1.
(1)
Regularizarea activităţii de transport persoane În comun cu mijloace de
transport destinate şi autorizate numai În acest sens pe teritoriul municipiului Alba Iulia şi
care vor desfăşura respectiva activitate planificată după un program echilibrat prestabilit.
(2)
Efectuarea unui transport În comun civilizat şi care
de transport condiţii legale pentru a se evita concurenţa neloială.

oferă

tuturor operatorilor

Efectuarea unui serviciu de transport public de persoane În deplină
pentru publicul călător şi pentru traficul de autovehicule În municipiul Alba Iulia
prin respectarea strictă a legislaţiei şi a normelor legale În vigoare.
(3)

siguranţă

_
..,.

(4)
Caietul de sarcini şi nonnele de organizare şi efectuare a transportului
regulat de persoane face parte integrantă a acestui contract.

III.

OBLIGATIILE
PĂRTILOR.
,
,

Art.2.

Obligaţiile

concedentului:

(1). - să
prevăzute În

respecte şi să pună În practică prevederile ce intră În competenţa sa şi sunt
legislaţie, caietul de sarcini şi normele de organizare şi efectuare a
transportului în comun şi a HCL pentru buna desfăşurare a acestuia.
- să pună la dispoziţie staţiile existente În municipiul Alba Iulia şi să
înfiinţeze noile staţii necesare, prin HCL.
(2)

(3)
- să urmărească Îndeplinirea tuturor condiţiilor care au stat la baza realizării
acestui contract şi condiţiile pentru licitaţie să fie menţinute pe toată durata contractului.
(4)
- În conformitate cu OG nr. 97/1999, principiile autonomiei şi ţinând cont de
caracteristicile acestui serviciu public poate asigura subvenţia pentru acoperirea
diferenţelor de tarif.

(5)

- tarifele pentru serviciul public de transport local de călători se stabilesc de

către Consiliul Local al municipiului Alba luHa În conformitate cu OG nr. 97/1999 şi OUG
nr. 148/2000 la propunerea şi În baza documentaţiei Întocmite de către operatorul de

transport.

)
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- HCL care vor premerge acestui contract vor fi aplicate şi respectate

(8)

Întocmai.

(9)
- să transporte toate categoriile de persoane beneficiare de gratuităti pe
transportul În comun conform legislaţiei În vigoare şi să nu facă discriminări de ~asă,
religie, cetăţenie, politice între cetăţenii care folosesc transportul în comun.
- să găsească o soluţie tehnică şi să o aplice până la jumătatea perioadei

(10)

concesionate, privind persoanele cu grad avansat de invaliditate motorie.

~

să

şi să

elaboreze
prezinte spre aprobare concedentului programul de
dotare şi modernizare a bazei tehnica-materiale necesare pentru funcţionarea şi
Îmbunătăţirea serviciului public.
(12)
- să realizeze montajele financiare necesare efectuării de investitii, utilizând
În acest scop pe lângă resursele proprii toate fondurile care pot fi mobilizate În
conformitate cu reglementările legale.
(13)

să depună toate diligenţele necesare pentru a conserva integritatea
instalaţii lor, echipamentelor şi dotărilor preluate În exploatare, pe toată durata

-

bunurilor,
contractului.

derulării

-

(14)
(15)
prevăzute

prin

să

asigure o

creştere permanentă

a

eficienţei şi calităţii

serviciului prestat.

să predea concedentului şi celorlalte instituţii abilitate la termenele
reglementări, dările de seamă statistice, tehnice şi financiar-contabile

solicitate.
- să pună la dispoziţia reprezentanţilor concedentului şi a organelor de

(16)

control abilitate, toate
contractului.

evidenţele

şi

informaţiile

solicitate În

legătură

cu

execuţia

(17)
- să aplice normele de protecţia muncii specifice activităţilor desfăşurate În
cadrul serviciului contractat. Să ia măsurile necesare privind protecţia mediului, igiena şi
siguranţa la locul de muncă.
(18)
- să restituie la Încetarea contractului gratuit şi libere de orice sarcini toate
bunurile, echipamentele, instalaţiile şi dotările proprietate publică şi privată care sunt în
folosinţă la acea dată în starea tehnică corespunzătoare duratei de funcţionare realizată.
- concesionarul are obligaţia de a exploata În mod direct, serviciul public de

(19)

transport local care face obiectul concesiunii, fără a putea subconcesiona unei alte
persoane, În tot sau În parte, obiectul concesiunii.
- concesionarul are obligaţia să asigure exploatarea eficace În regim de

(20)

continuitate

şi permanenţă

a serviciului public ce face obiectul concesiunii.

(21)
- concesionarul este obligat să respecte condiţiile impuse de natura
serviciului public (condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii,
etc.).

(22)
- la Încetarea concesiunii din alte cauze decât prin ajungere la termen,
excluzând foria majoră şi cazul fortuit, concesionarul este obligat să asigure continuitatea
prestării serviciului public, până la preluarea acesteia de către concedent.
~

--

(23)
- în cazul În care concesionarul sesizează existenţa sau posibilitatea
existentei unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării serviciului public,
va notifica de Îndată acest fapt concedentului, În vederea luării măsurilor ce se impun
pentru asigurarea continuităţii serviciului public.

(24)
- concesionarul este obligat să continue prestarea serviciului În noile
stabilite de concedent, În mod unilateral, potrivit art.4(3) din prezentul contract,
fără a putea solicita incetarea acestuia.
condiţii

tVt'tă

. decatoreştl
"
este .Indrep a,1 sa ceara Inst anţel. JU
sa" se
contractului, cu daune-interese.
U

v,

pronunţe

l-

cu privire la rezilierea

(3)
- În cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a exploata serviciul
public, acesta va notifica de îndată concedentului despre imposibilitatea obiectivă de
reziliere a serviciului public, declarând renunţarea la concesiune.
(4)
- Concedentul nu va putea fi obligat la plata vreunei despăgubiri pentru
prejudiciile suferite de concesionar ca urmare a situaţiilor prevăzute la aliniatul 3, precum
şi în caz de forţă majoră.
VIII.

RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art,8.

a)
- Nerespectarea de către părţile contractante a
contract atrage răspunderea contractuală a părţii În culpă.

obligaţiilor

cuprinse în

b)
- refuzul ofertantului câştigător (a concesionarului) de a încheia contractul
de concesiune atrage după sine pierderea garanţiei depuse pentru participarea şi plata
de daune-interese.
- cuantumul daunelor-interese prevăzute la aliniatul b), va fi stabilit de către
de drept comun, la cererea concedentului şi va cuprinde atât
prejudiciul efectiv suferit cât şi beneficiul nerealizat.
c)

instanţa judecătorească

IX.

ALTE CLAUZE

Art.9.
(1)

- Perioada În care se efectuează regularizarea cuantumului subvenţiei se

face În fiecare an,

până

În luna martie.

(2)
- modul de calcul al subvenţiei se face conform OG nr. 97/1999. Subvenţia
se va plăti În decursul fiecărei luni.
X. LITIGIILE.
Art.10.

(1)
neînţelegeri

- rezolvarea litigiilor se va face pe cale amiabilă. Pentru eventualele
care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă se va apela la instanţele

judecătoreşti.

Prezentul contract a fost întocmit În

CONCEDENT

2

exemplare.

CONCESIONAR

(

Primar,
Director economic,
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-----
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ROMANIA

JUDETUL ALBA

MUNICIPIUL ALBA IULIA

~(r. 2) f jt{ Q~:{2 00/

Biroul-de licitatii inchirieri
Nr....... ~.?~ ...... 2001
ACT ADITIONAL
la contractul de concesiune m 3835/28.02.2001 incheiat cu SC.Transcom S.A.
Alba Iulia
In baza Rezolutiei m.939/21.12.2000 a Oficiului Comertului al
JudetuluiAlba ,de pe linga Camera de comert si industrie Alba prin care se schimba
denumirea finnei din:"S.C.Transcom SA" in "Societatea de transport public S.A.
Alba Iulia" , modifica Capitolul I care va avea unnatorul cuprins:
Capitolul I:PARTlLE CONTRACTANTE
Intre ConsiliuluI al municipiului Alba Iulia ,cu sediul in Alba Iulia ,str. IJ.C.
Bratianu ,m.I ,reprezrentat prin Mircea Hava -Primarul Municipiului Alba Iulia ,in
calitate de concedent ,pe de o parte si "Societatea de transport public S.A." cu sediul
in Alba Iulia ,B-dul Victoriei m.l09,reprezentata prin ing, Dan DaIjar- ~director
general si ee.Muntean Petru -director economic,in calitate de concesionar,pe de alta
parte,intervine prezentul contract incheiat la data de 28.02.20011a sediul
concedentului in temeiul hotararii nr. 121/25.04.2000 a Consiliului Local al
municipiului Alba Iulia si a licitatiei din data de 08.02.2001 s-a încheiat prezentul
contract de concesiune
Restul clauzelor contractuale raman nemodificate
Prezentul act aditional s-a incheiat in patru exemplare, cite doua pentru
fiecare parte
ro--................................~_i1_o_,_C-?,_.~ . ~ .... ./2001
"Certificat In privinţa realitalil,

..... ,~-.;,.---
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re~ularltăţli şi legalităţii" INT<DCMIT
Nume ŞI prenume~ _ _--,-----:~
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din registrul propriu

Concesionar
Societatea de transpo ublic
Alba Iulia
Director
Dan
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ROMANIA
JUDETUL ALBA

MUNICIPIUL ALBA IULIA
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ACT ADITIONAL
la contractul de concesiune nr 3835/28.02.2001 incheiat cu SC.Transcom S.A.
Alba Iulia
In baza Rezolutiei nr.939/21.12.2000 a Oficiului Comertului al
JudetuluiAlba ,de pe linga Camera de comert si industrie Aiba prin care se schimba
denumirea firmei din:"S.C.Transcom SA" in "Societatea de transport public S.A.
Alba Iulia" , modifica Capitolul 1 care va avea unnatoru1 cuprins:
Capitolul I:PARTILE CON1RACTANTE
Intre Consiliulul al municipiului Alba Iulia ,cu sediul in Alba Iulia ,str. II. C.
Bratianu ,m.I ,reprezrentat prin IvIircea Hava -Primarul Municipiului Alba Iulia ,in
calitate de concedent ,pe de o parte si "Societatea de transport public S.A." cu sediul
in Alba Iulia ,B-dul Victoriei m.I 09,reprezentata prin ing,Dan Dazja ,-director
general si eC.MlUltean Petru -director economic,in calitate de concesionar,pe de alta
. parte,intervine prezentul contract incheiat la data de 28.02.2001 la sediul
cOllcedentului in temeiul hotararii nr. 121/25.04.2000 a Consiliului Local al
municipiului Alba Iulia si a licitatiei din data de 08.02.2001 s-a incheiat prezentul
contract de concesiune
Restul clauzelor contractuale raman nemodificate
Prezentul act aditional s-a incheiat in patru exemplare , cite doua pentnl
fiecare parte

.A~BA

"
~~N/~

CONCEDENT

PRWAR
'\.<"_.

."o.,/.,'f'\\ ~s~

~"T··\'.\~A ~ ,
~'"
?- ,\\\v'
-r(~r I ~
'1 • Mu r••

~

IULIA .; ..Q.. ~·.~

"Certificat fn

privinţa

~

~

.I2001

realil;;'t il ,

:

regularităţli şi lega~OCMIT

Nume şi prenume
ing. Iean- ,1
Oala 10. oij .'LOO) SemnălUra.,.----I1H
Nr. inreg. oro8
dalalJ2:g.!:fM.
din registrul propriu

t

Concesionar
Societatea de transpo t public
Alba Iulia
Director

Dan

D··

('"

ROMÂNIA
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BIROUL TRANSPORT, LIBERA INITIATIVĂ
NR. 1S-J'j':P-!2011
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Act aditional
nr. 2 la
,
Contractul de concesiune nr. 3835/2001

Încheiat Între:

Alba Iulia, Alba
având funcţia de
dit~ţ§~
ŞI

-
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q~~r~s~ 'sediului Alba Iulia,

':tfCbnstantin având funCţia

ded{t~8

Qirector economic, În calitate de

d()rl~~~fg

.c.,_

'.,0'""'">"""""",

Având în vedere prevederile art. 6(2) din contractul de concesiune nr.3835/200 I şi ale
H.C.L. nr. 46/2011
PăqiIe convin unnătoarele:
Art 1 Durata contractului se prelungeşte până la încheierea unui nou contract de delcgarc de
gestiune cu un nou operator de transport local, dar nu mai mult de 6 luni
Ali. II Toate celelalte prevederi contractuale rămân nemodificate.
Art. III Prezentul act adiţional s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare din
părţi.

Art. IV Data încheierii prezentului act

adiţional

:28.02.2011

COllcedellt,

ConceS;Ollar,

MUNICIPIUL ALBA IULIA
P imar,
Mi aHAVA

S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC SA
Director eneral..-,
Nicola Stelia
,
MN':',..v'l"'/,
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..: S. T. P.
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~ J01/586/95

Teoma0j

Director economic

Avizat,
Serviciul Ju 'dic,
Georgeta R ghet

1{8

Direct~~~~~.nomic, A \

Adam 0:;:Mirel.
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