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CONTRACT

{~

de concesiune a transportului public local de călători şi
de e~ploatare a mijloacelor de '1Î"ansportşLi

crunrarerenre'"'" .. -,,~-"-
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CAPITOLUL 1
Părtile
contractante
,
CONSILIUL LOCAL AL l\1UNICIPHJLUI IAŞI, ClI sediul în Iaşi,
B-dul. Ştefan cel lVlare şi Sfânt nI'. 45, judeţul Iaşi, reprezentat prin primar
ce. ing. Gheorghe Nichita, în calitate de concedent, pe de o palie, şi
Operatorul de trcmsport REGIA AUTONOIVIĂ DE TRA!\SPORT
PUBLIC lAŞI, cu sediul În Iaşi, str. Silvestru nr. 5, judeţul Iaşi, Înregistrat
sub nI'. J22/7/22.03.1991 la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul
laşi, având contul n1'. R003BRDE240SVI0594242400 deschis la B. R. D.
Iaşi, cod
unic de înregistrare 1976041/28.11.1992, reprezentată legal prin
director ing. !\eculai Abalaşei şi contabil şef ec. Hodica Stoicescu ,căreia i
se
atribuie ~~~TactllL""~de,_,~_~9l!9S;~L~!!2"E?:,"PJin negociere directă în baza
dispoziţiilor Normei 11.03. aprobată prin Hotărârea Guvernului României
'11'. §28 _l!in iO iulie.2993 I~entru aplicarea Ordonanţei Guvernului nI'.
86/2001 privind serviciile regulate de tr"ansport public local de ci31ători, în
calitate de concesionar, pe de altă paIie.
CAPITOLUL II
Obiectul contnlctului de concesiune
ARTICOLUL J
1. J. Obicctul contractului ele concesillne este:
8) efectllarea de c8tre concesionar a transportului public local
de
căl{i[OJi
cu
mijloace
de transport specifice prevăzute în lege: respectiv
tramvaie, 1rolcillllze , autobuze, rnicrobuze sau rninibuze, confonn prevederilor
,ilptJid!C îll l)f(J.f~JillllllJ de tr;lJl
aplOb;lt de cOllcceknt ,:\il(\,} ] la contract,
Cli rc.';pcclmca CI iteriiJor clIpJjjJse în Contractul de perfcnn'lJ1ţ,l Incheiat cu
c:ofldliccrca IZ A T P lasi_
j

.'

,iflizarea uniiar{l, reglementarea) monitorizarea ;1 controlul c>..:ecuti'llij
1
tr211IS))(llill1t1
public local de c;'1 lclt ori pc raza (ldlllinÎ,tiativ 'ter';\Uri;l]{l ZI
IlllJllicq)llJ11l1 ele'
tre C()J1Cesloncu, Cdre sc Vii asocia in ,<ec;!
cu cei.lal(i
uI)Cratoll ele traJlspm[ prin încheierea unor contracte ele col
arc,
\,c) obtinerc;l dreptului el
UliJl7dlt'
şi exploatare a bUlJulJlor ap

b)
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CAPITOLUL IV
alte prevederi financiare

,subvenţii şi

ARTICOLUL 3
3.1. Concesionarul datorează lunar o redeventă
, al cărui cuailtum este de
,527.000.000 lei, stabilită pentru întreaga activitate de transport·, acest cuahtum
urmând a fi regularizat ulterior.
,
3.2. Stabilirea redevenţei este unul dintre obiectivele negocierii directe
privind concesionarea. Elementele ele calcul pentru regularizarea redcvenţei sunt
prezentate în Anexa 4 .
ARTICOLUL 4
Redevenţa astfel calculată va fi virată până la data de 15 a lunii
următoare perioadei de referinţă în contul R006TREZ40621220207XXXXX,
deschis la Trezoreria Municipiului Iaşi la dispoziţia concedentului.
"'e o..,

ARTICOLUL 5
Nevitarea redevenţei la data şi În condiţiile prevazliteTa ari. 4 atrage
penalităţi asupra sumei datorate, în conformitate cu dispoziţiile Hotărârii
Guvernului României nr. 1.513 din 18 decembrie 2002 pentru stabilirea
nivelului dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare ŞI
pe perioada amânării sau eşalonării la plată a obligaţiilor bugetare .
ARTICOLUL 6
Dacă întârzierea VlfafU sumelor datorate este mai mare de 60 de zile
faţă de termenul scadent şi dacă în această perioadă nu este. invocată forţa
majoră sau nu intervine o nouă înţelegere Între părţi, concedentul poate iniţia
procedura de reziliere.a contractului de concesiune, cu notificarea acestei
intenţii către concesionar . . ~
ARTICOLUL 7
Concesionarul cste autorizat să perceapă ele la beneficiarii transportului
contravaloarea serviciilor prestate pe bază de Iegitimaţii de dl1ătorie valabile Ia
tarifele în vigoare, negociate conform metodologiei prevăzute cle reglementările
Ilegale. La data încheierii prezentului contract de concesiune sunt jn. vi~Qar~
tarifele mentionate- în Anexa 5 .
",-~-----_.,-.--_._---'---_.. _,-_._----~-----_ •... ~
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ARTIC:OLUL b
8.1. Stabilirea sau rnodificarea tarifelor se va face cu respectarea
Prevederilor legale în vigoare la clata rcspccti\'ă.
8.2. Tari rele . EI]l~tigE.cte ,i~~~i.~~e2U!1}~:J~_ci~ş01l(l_~~_.Etotecţiei sociale pL;se
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~ . a) dezvoltă şi prorho~eazX caIitateaşr~ficfeî1'~':tr@~po@luLp~-blic'locali>,t~Yli~i'
de călători în scopul asigurării mobilităţii populaţiei în funcţie de necesităţile
; ~ '.. '
acesteia şi de dezvoltarea economică a municipiului;
b) stabileşte structura reţelei de trasee pentru _ţraI)~port_de-călători--în---'
~J:1Eţi~__s:h~ __ dezvoltarea . economică --aofaşuluT-;tn concordanţă cu cererile__ .4.e
transport stabilite pe baza studiilor .de mobilitate a 'populaţiei ;-- --.--.--------.
c) păstrează prerogativele privind promovarea politipilor şi strategiilor de
dezvoltare a transportului public local de călători;
d) organjzează ,reglementează , controlează şi .monitorizează transportul
public local de' căl~tori ,prin resorturile proprii de specialitate şi prin
intermediul concesionaruh;li;
e) urmăreşte ca' ~xploatarea bunurilor să se realizeze în vederea
executării transportului public local de călători în condiţii de regularitate,
siguranţă şi confort pe durata contractului de concesiune;
.
f) asigură modernizarea infrastructurii aferente transportului public local
de călători, care să se realizeze în conformitate cu reglementările urbanistice în
V1goare;
.;,Jm.rilprde pe;rs.oane defavorizate prin

_o'

o

1.3,

de concesmne

concesionarul va utiliza

următoarele

categorii de bunuri :
a) bunuri de retur; bunurile aparţinând domeniului public, baza materială
pentru întreţinerea, repararea şi parcarea mijloacelor de transport deţinute, calea
de rulare a tramvaielor, reţeaua electrică pentru tramvaie şi troleibuze şi
sistemul energetic aferent transportului electric ,conform anexei 2 .
Bunurile pe care concesionaiul activităţii de transPcort le realizează din
fonduri proprii rămân în proprietatea acestuia pe toată durata contractului de
concesiune ,precwn şi după expirarea acestuia.
b) bunuri proprii; bunurile care aparţin concesionarului şi sunt utilizate
de către acesta pe întreaga perioadă a concesionării, conform. anexei 3 ;
c) bunuri de preluare; bunurile achiziţionate de concesionar pe perioada
contractului de concesiune din veniturile realizate din activitatea de transport,
c 'vor fi preluate de acesta după expirarea contractului de concesiune.

CAPITOLUL III
Durata contractului

ARTICOLUL 2
2.1. Contractul de concesiune îşi produce efectele pe toată durata în
~are concesionarul nu este privatizat sau nu îşi subconcesionează mijloacele de
ransport şi infrastructura şi intră în vigoare o dată cu semnarea lui de către
~mbe\~ părţi, conform Normei 11.0~. din H. O" nr. 828/2003 ,
.
.
1~2. Anexele care fac parte mtegrantă dm contractul de concesnme, dm
are 'c!7curg şi efectele economico-financiaTc, pot fI revizuite anual, cu acordul

mr~l~~~i .
\~\,

Y\

',J .

\

2

ARTICOLUL 9
Concedentul va· finanţa lucrările de modernizare sau înlocuire a
mijloacelor de transport, a infi'astmctllrii şi a bunurilor aferente, în condiţiile ŞI
pe baza programului aprobat.
CAPITOLUL V
Drepturile părţilor

A. Drepturile concesionarll!ui
ARTICOLUL 10
Concesionarul are următoarele drepturi:
a) să încaseze tarifele aferente transportului public local de călători
prestat;
b) să actualizeze tarifele cu indicele preţurilor de consum;
c) să se asocieze cu ceilalţi operatori de transport public de persoane în
vederea organizării unitare, reglementării ,monitorizării şi controlului
executării transportului public local de călători pe raza administrativterltori~riă a municipiului;
d) să utilizeze patrimoniul propriu şi patrimoniul încredinţat de
concedent pentm asigurarea serviciului de transport public local de
călători;
să
beneficieze de o despăgubire adecvată şi efectivă pentru
prejudiciile aduse în caz de modificare unilaterală a contractului de
către concedent;
f) în cazul în ('are continuarea activităţii ar conduce la crearea de
prejudicii importante patrimoniului încredinţat, să ceară întremperea
executării
transporiului public local de călători sau modificarea
contractului;
g) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent,
conform legislaţiei în vigoare, se poate adresa instanţei competente;
h) să constate şi să sancţioneze abaterile ele la normele de transport
conform legislaţiei în vigoare;
i) să încheie contracte ferme de colaborare cu ceilalţi operatori de
transport public de călători, în baza cărora va presta în beneficiul
Clcestora din urmă diverse servicii şi activităţi conexe specifice, contra
cost;
j) să aibă acces liber şi nediscriminatoriu la activităţile ele transport
rutier desruşurate pe drumul public,

e)

B. Drepturile concedentuluÎ
~

ARTICOLUL 11
are următoarele drepturi:
\~. asocierea intercomunalti, în vederea realizării unor

iX·~nced:ntul

r
\

\

4

investiţii

de interes

călători

;
b) acorcIarea. de facilităţi .operatorilor de .transport. pentru încurajarea
dezVo1tăriitransportului public local de călători', core1ată__Qu3eniturile~'-proPrii;.... '
.
." ".:
' : . ,
----......,c)'.contractarea sau garantarea, în condiţiile ·legii ,a ·împrumurunlor'·pentry.i--'"
finanţarea programelor
de investiţii în infrastructura aferentă
transportului public local de călători, precwn şi contractarea de lucrări
noi, extinderi, dezvolUiri de capacităţi, reabilitări şi modernizări, care
se fac., prin licitaţie publică organizată potrivit legii sau prin
încredintare'--.~irectă;
d) în cazul unor abateri grave şi/sau repetate poate rezilia contractul de
conceSlUne a transportului public local de călători şi va solicita
comisiei de autorizare retragerea autorizaţiei concesionarului.

CAPITOLUL VI
Obligaţiile părţilor

A.

Obligaţiile

concesionarului

ARTICOLUL 12
_ 12.1. Concesionarul este obligat să respecte regulile asu...rnate prin
contractul de concesiune şi Programul de Transport, precum şi nomlele
specifice tr3..T1sportului public local de călători, completate de reglementările
aprobate de concedent, ca organ administrativ.
12.2. Concesionarul este obligat:
a) să efectueze transportul public local de călători confonn prevederilor
Programului de transport, în condiţii de calitate :siguTanţă , regularitate
şi eficienţă;
.
b) să preia de la concedenL, pe bază de proces - verBal, infrastructura şi
bunurile aferente activităţii de transport public local de călător! ;
c) să organizeze, reglementeze ,monitorizeze şi controleze executarea
transportului public local de călători pe raza adrninistTativ -- teritorială
a municipiului;
el) să urmărească respectarea de către ceilalţi operatori de trallsport a
dispoziţiilor legale, a nonnelor specifice adoptate de conceelent
precum şi a contractelor de colaboraTe încheiate cu aceştia, să
sancţioneze abaterile şi să acţioneze pentm antrenarea răspunderii
contractuale, atunci când se impune;
c) să flmcIamenteze şi să supună concedentului tarifele ce vor fi utilizate
în activitatea de transport public local de călători;
f) să nu subconcesioneze servicii sau bunuri care fac obiectlll
A prezentului contract;
, .
să plătească redevcnţa
valoarea IJ.revăzută şi la termenul stabi
'", . contractul de conces"iune ',cu excepţia situaţiilor în care conform
(; /1 , / sau întelegerii piir(ilo[ conccdcntul îl exmerC2JZEI. eL:
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h) să nu încarce artificial costurile de operare, inclusiv prin aplicarea
I
procedurilor concurenţiale prevăzute în nonnele privind achiziţiile de
\
lucrări, bunuri' sau servicii;
i)" să pună la dispoziţie publicului călător mijloace ..de_ trartşp.orLcare-să· '. ~. . .
___ .. _._~.g~plinească_condiţii1e-impuse-de-Ieglsraţia
în, vigoare priv.~:r?-~t .~_..
siguranţa 'circulaţiei şi protecţia .mediului ; . _-'-----:-- ,.j) să efectueze întreţinerea curentă, reparaţiile curente şi accidentale care
se impun, în limita bugetului aprobat, la bunurile aferente serviciului
de transport public de călători, conform programelor de întreţinere,
reparaţii, dotări şi i.n,yestiţii aprobate de acesta;
k) să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiţii din surse
proprii, precum şi diferenţa de tarif pentru protecţia socială, conform
legislaţiei în vigoare, pentru a fi supuse aprobării concedentului;
1) să propună concedentului scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe
încredinţate de acesta, în baza legislaţiei în vigoare;
m) să transmită, concedentului modificările de patrimoniu apămte în
cursul anului ca umiare a scoaterii din funcţiune a unor mijloace fixe
şi mtrăriior de bunuri prin investiţii, precum şi situaţia patrimoniului
public (cantitativ şi valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an,
pentru înregistrarea în contabilitatea concedentuJui;
n) la încetarea contractului de concesiune să restituie concedentului în
deplină proprietate bunurile de retur, în mod gratuit şi libere de orice
sarcini, cu uzura normală proporţională cu durata utilizării ;
o) Ia Încetarea' contractului de concesiune din alte cauze decât prin
aj'!.'.n.geres la tennen, excluzând forţa majoră şi cazul fortuit, să
asigure continuitatea prestării activităţii, în condiţiile stip'Jlate iT}
contract, până la preluarea acesteia de către concedent sau de alt
concesionar ,dar nu mai mult de 90 de zile;
p) în cazul in care sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei
cauze de natură să conducă la reducerea -activităţii, va notifica de
îndată acest fapt concedentului, în vederea luării măsurilor ce se
impun pentru asigurarea continuităţii activităţii;
g) să încheie şi să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele de
transport deţinute, precum şi asigurarea căLătorilor şi bunurilor
acestora ,conform
prevederilor
legislaţiei
în vigoare privind
asigurările;

\

r) să informeze permanent călătorii cu pnvlre la traseele, programele de
circulaţie deservi te , tarifele qplicate, precum şi modificarea acestora;
s) să aplice nonnele de protecţie a muncii specifice activităţii
desfăşurate în cadrul serviciului contractat;
t) să asigure accesul organelor de control ale concedentului la
~ infomlaţiile privind executarea serviciului concesionat şi modul de
exploatare a mijloacelor de transport, a infrastnlcturii şi a bunurilor
'- 'feI~te'
, u)/ s utîliz~ze numai legitimaţiile de călătorie tipizate, cu regim special,
« fe~{gurate prin grija concedentului ,conform hotărârii consiliului local;

~~,,)

~

6

v) să predea concedentului, la încheierea contractului, toată documentaţia
tehpico,.,eqonornică referitO:;u:e, la
servici~
concesionl;lt şi,' la
_, ."iEfz:asţru,?tura ,şi bunurile afereIl:te, plan.urile 'de !eţele, schemele
tehnologice şi alte documente 'stabilite 'de' părţi ,p~baZă de, proQes' _'~,
verbal ;=-~
-------_..-:...-~~--------'-w)sarespecte orice prevederi care. _derivă din: reglementările învigoa~e' .. _--'-şi din hotărârile consiliului local.

__

B.

Obligaţiile

concedentu/ui

ARTICOLUL 13
13.1. Concedentul este obligat să respecte regulile asmnate pnn
contractul de concesiune şi Programul de transport, precum şi Normele-cadru
privind organizarea şi funcţionarea serviciilor regulate de transport public local
de călători, completate de reglementările aprobate de consiliul local.
13.2. Concedentul este obligat:
a) să predea concesionarului, la data intrării în vigoare a contractului de
concesiune , bunurile de retur şi in:frastrucnrra şi bunurile aferente, cu
inventarul existent, libere de orice sarcini, pe bază de proces-verbal
de predare-primire;
b) să notifice la cererea părţilor interesate informaţii referitoare la
încheierea prezentului contract de contesiune;
c) să asigure controlul şi monitorizarea respectării condiţiilor cuprinse în
prezentul contract de cOllcesiune, în Programul de transport şi în
normele-cadru prevăzute mai sus;
d) să intervină, la cerere, în rezolvarea problemelor care depăşesc
posibilităţile de soluţionare ale concesionarului;
',.... ..:'':''''''.,
e) să faciliteze concesionarului autorizarea lucrărilor şi investiţilkif:~le:.
domeniul public şi privat, necesare realizării serviciului cOlltract2t, în
conformitate cu reglementările legale;
f) să medieze, pe baza competenţelor şi a cadrului legal, eventualele
divergenţe, sesizări, plângeri etc. care apar între concesionar, ceilalţi
operatori de transport şi beneficiarii serviciului contractat, precum şi
să intervină în soluţionarea situaţiilor conflictuale apărute în relaţia cu
sindicatele, în condiţiile în care concesionarul solicită acest lucru ;
g) să răscumpere, la încetarea contractului de concesiune, plusurile
valorice, dotările realizate cu aprobarea sa de către concesionar, prin
investiţii finanţate din sursele proprii ale acestuia, la valoarea rămasă
neamoliizată până la data respectivă;
să aprobe tarifele
transportu~ public local de

\
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i) să aprobe strategia de dezvoltare pe termen mediu şi lung
serviciului,. de trarisport public local de călători şi programele' de
investiţii corespunzătoare acestui scop;
,
, . j) să îşi asume pe perioada, derulării contractului de concesiune_ tOaJe_~__,
resp~nsabiJjj}iţile._şi. .. obligaţiile-ce-decurg-dincalitatea sa .de proprietar) ,
-excepţia
celor transferate în . mod -' explicit .. însarcina-----------concesionarului ;
k) să nu îl,tUlbure peC6ncesionar în exerciţiul drepturilor rezilltate din
prezentul contract;
1) să notifice conc~~ionarului apariţia OrIcaror impreJuran de natură să
aducă atingere drepturilor sau intereselor concesionarului;
m) să intervină fenn în cazurile de concurenţă neloială care perturbă
q~s@şurarea activităţii concesionarului ;
n) să, asigure exclusivitate ebncesionarului în exploatarea traseelor
contractate de' acesta În baza prevederilor Programului de transport;
o) să nu modifice în mod unilateral contractul de concesiune în afară de
cazurile expres prevăzute de" lege sau de prevederile contractului;

--"'--"----"cu

""'._-

It'

Clauză

CAPITOLUL VII
contractuală privind protecţia mediului

Concesionarul se
concesiune să respecte
aULUrităţilor administraţiei

ARTICOLUL 14
obligă ca pe perioada

derulării

contractului de
,precum şi hotărârile
publice locale tn vigoare privind protecţia mediului.
legislaţia, reglementările

CAPITOLUL VIII
Răspunderea contractuală

ARTICOLUL 15
15.1. Pentru nerespectarea obligaţiilor stabilite prin contractul de
coucesiune -şi Programul de transport, părţl1e datorează penalltăţi şi daune a~;
cărc5rCuantumuri se vor stabili prin acte aCliţionale. _
J...-------rs.2. In lipsa acestora se datorează numai dobânda legală.
4.-

-------16.1. Forţa majoră,

.:are o

AR11COLUL 16
definită confonn legii,

invocă.

apără

de răspundere partea

cazul în care una dintre părţi nu îşi îndeplineşte obligaţiile
xcvăzute în prezentul contract de concesiune, invocând forţa majoră, aceasta
~sţe obligată să notifice celeilalte părţi în scris, în termen de 5 zile de Ia
iP~~"'ţia motivului invocat, începutul şi srarşitul respectivului caz de forţă
D",a,..i?,,~' Partea care nu va respecta această clauză îşi va asuma toate riscurile
:i co S Î1t'ţele ce decurg.
16.2. În
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ARTICOLUL 17

'

1

îp,$'ziyrea ŞfiU ncex.ecuWea.. Qbligaţiiloraşumate din ID9ţjve de forţă
~~jsQri/;9r:M:iir;~'Q;~&~t:!i11M~JJ,t,;:m<cnici}una ;·dintre. părţi q:mnaiizări sau·····;a{t;efCQmpensaţii .
i '

Perioada :,d~ executarea c<?ntr?ctu~~i

de

concesiune va fi prelungiţăcu perioada

pe.n~ ~~e a fost Învocş.tă,şLacceptată,-foiţa--majoră .
- ,. _", . ..
_
_ _.
.._ ......--'..._- - ---ARTICOLUL 18
Dacă una dintre părţi reziliază unilateral contractul de concesiune rară
justă cauză, aceasta va fi ţinută să compenseze daunele ce rezultă .
.-

' ..

~---_.

-_.~-,_

---~_.

ARTICOLUL 19

',o

19.1. Operatorii de transport asociaţi cu concesionarul prin contracte de
colaborare vor răspunde contractual atât faţă de concesionar, cât şi faţă de
concedent.
19.2. Concesionarul nu răspunde faţă de concedent pentru faptele
celorlalţi operatori de transport, ci numai pentru faptele proprii.

CAPITOLUL IX
Litigii

.

ARTICOLUL 20
.
-: .......,.,.
Părţile vor depune toate diligenţele necesare pentru rezolvarea pe
cale amiabilă a neinţelegerilor rezultate din executarea prezentului contract de
•...

20.1.

conceSlllne .

20.2. Pentru
adiţionale

soluţionarea

eventualelor litigii

părţile.

pot stipula prin acte

clauze compromisorii.

AR'DCOLUL 21
Eventualele litigii care nu pot fi rezolvate confonu prevederilor ari. 20
se vor soluţiona pe calea instanţelor judecătoreşti, potrivit legii.

CAPITOLUL X
Încetarea contractului de concesiune

AETICOLtJL 22
22,1. Prezentul contract de concesiune Încetează în unnătoarele situaţii:
a) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune, dacă

persoana juridică rezultată prin privatizarea concesionarului sau
subconcesionarii mijloacelor de transpOli şi a infrastructurii aferente,
pe de o par1e, şi concedentul din prezentul contract, pe de altă palie,
nu au convenit :în scris condiţiile; legale de prelungire;
q) în cazul denunţării un/laterale justificate de către cOflcedent
contractului de concesiune; acesta va trimite o notificare
~ { 90 de zile, cu plM3 unei c1espi'1gubiY'i juste şi prealabile în
//: ctmcedclltulUl;

li

{I
/

·',~~:I,t:t;t~f~~~?';\)~;:·',::~.·:~::~,'~~·~I~~::t;:{{;~;~'-~';;',~i~':}11\"\~~J!1;::
c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar:
'~.'" ,'i
prin reziliere unilaterală de către concedent, CU plata unei despăgubiri
,
.. juste şi prealabile în sarcina concesionarului;
d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către conc~dent,..prin-""-___..!"-~JiţItLJ.m.ilaterală -;-de-către-conce'sionar:eu plata unei despăgubiri ." .._.'
juste şi prealabile în sarcina concedentuJui; ._._.. ~-,._.....
.
.
-

,. '.

.... ..... . .: .:.:, ',:'

I

e) în cazuri de forţă majoră , rară plata unei despăgubiri;
f) autorizaţia de executare a transportului public local de călători a
concesionarului a expirat sau a fost retrasă definitiv;
g) prin răscumpărar~a concesiunii în cazuri justificate) pe baza unui act
administrativ al 'âutorităţii care a aprobat concesionarea şi a unei
documentaţii de stabilire a valorii răscumpărării; în acest caz de
încetare a concesiunii nu se percep daune .
22.2. La încetarea din orice cauză a contractului de concesiune bunurile
::e au fost utilizate de concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate
j>'~ă cum urmează:
a) bunurile de retur revin de drept concedentului, gratuit ŞI libere de
)nce sarcini-'
.
,
b) bunurile proprii rămân în proprietatea concesionarului;
c) bunurile de preluare vor fi preluate de concesionar după expIrarea
;ontractului de concesiune.

CAPITOLUL Xl
Alte clauze

ARTICOLUL 23
Suplimentar, părţile mai convin unnătoarele:
a) legitimaţiile de călătorie vor fi tipizate cu regIm special, asigurate
prin grija concedentului, şi vor fi utilizate ca legitimaţii universal
valabile sau ca legitimaţii individualizate, în cazurile convenite,
respectiv pe trasee, grupe de trasee sau pe întreaga reţea de trasee;
b) modalitatea de distribuţie a veniturilor realizate din utilizarea
legitimaţiilor de călătorie universal valabile între concesionar şi
ceilalţi operatori de transport asociaţi prin contracte de colaborare se
va stabili prin aceste contracte;
c) nivelul şi condiţiile acordării subvenţiilor privind protecţia socială,
modul de calcul, modul de plată şi perioadele în care se poate
efectua regularizarea cuantumurilor subvenţilor sunt stabilite în anexa
la prezentul contract;
d) strategia priv.ind menţinere.a . , dl'S. ponibilizarea , recalificarea şi proteCţia
forţei de muncă este şi rămâne prerogativa conceslOnaru!ul, care va
'- ) I r~ecta legislaţia în vigoare inciclentă în materie.
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CAPITOLUL XII
Dispoziţii finale

Prezentul contract de

ARTICOLUL 24
concesiune are la bază unnătoarele acte nonnative de

referinţă:

serv.!ciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu
ulterioare;
Legea aelministr~ţiei publice locale nr. 2 l 5/200 l , cu modificările ulterioare;
Ordonanţa Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport
public local de căIătoIi , aprobată cu modificări prin Legea nr. 28412002;
L,egca !lI'. 219/l998 privind regimul concesiunilor;
Hotărârea Guvemului nr. 216/1999 pentru aprobarea Nonnelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, cu
modificările ulterioare;
Ordonanţa Guvemului nI'. 44/1997 privind transpomuile mtierc, aprobată cu
modificări prin Legea nI'. 10512000, cu modificările ultelioare.

a) Legea

modificările

b)

c)
d)
e)

f)

ARTICOLUL 25
25.1. lvloditicarea prezentului contract de co.nccsiune se face numaI p[1n act
aditional
încheiat Între părti, .
,
25.2. ConcedentuJ
poate
modifica
unilateral
partea
reglementarrl
a
prezentului contract ele conccsiune numai din cauze justificate, cu notificarea prealabilă
a concesionarului
ARTICOLUL 26
26. l. Prezentul contract de concesiune, cu anexele'r"cClre fac parte integrantă din
acesta, împreună cu Programul de transport ,reprezintă voinţa părţ-ilor,
26.2. Prezentul contract de concesiune intră în vigoare la data semnam ŞI a
fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.
26.3. Prezentul contTact de concesiune cletennină încetarea Contractului de
prestarc servicii m. 32. l26 din 14 mai 2003.
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