CONTJRp).CT DE DELEGARE A GESTIUNE
servi:ri'!J1ni D,e !Y2IlS]p'DY1f ]public lo'Cal :rle p,er§0~HJl;f: prin ;emrse Y.eguJ!ate
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Consiliul Local al Municipiului SLATIl'-JA, cu sediul în SLATTI'{f'o.. . , Str, M. KOGALNICEANU NI. 1,
OLT, reprezentat prin DARJUS-BOGDAl"Ţ VALCOV, având funcţia ele primar, in calitate ele
concedent, pe de o parte, şi
Operatorul de transport SC LOCTRANS S.A, cu sediul în Slatina, str. Crişal1 nr. 33, judeţul Olt,
îmegistrat sub nr.J28/206/1998 la Oficiul Naţional al Registrul comerţului ele pe lângă Tribunalul Olt,
~"7ând contul R085BACX0000004575123000, deschis la 'Jl'-TICREDIT TIRIAC-SLATINA, codul unic
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12. Obiectivele conceclentului:
prOl1l0VeaZEi calitatea şi eficie:rrţa tranSpOITulili Pllblic local de persoane îIl scopul ELSiglITării
Ţ.aobilitătii
Donl1.latiei
în functie
de necesitătile
acesteia si de dez·volta-rea
economică
a localitătii,'
,.!
..r,
,
,
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10"j~ stabileste strllctllra retelei de trasee -oelltru tra:ns-oort de călători în. functie de clez-voltarea ecoDomÎcă_
.j. . , .....
ri
-: .,.- ,
1 ..' .
a loca-'olla}ll, r:n concorcLa11~fa Cl.l cere:rlle ne Tr&1J.SIJorT SL8..011l"Ce pe oaza S-d..ld.llIOr ;.Le mODllltaTe a popu apel;
~) p2,strează prerogativele privind promovarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a transportului
-)lic local de persoane;
rl) organizează, re-gler.o.entează, controleaz2l- şi r~'1ol1_itoyizează trfuisportl~ll public local d,e persoane De
raza IXll1nicipiulLli SLA_TIJ>lf\.. , în. cOl1.formitate Cl.l reglementările îrJ. ~vigoare;
te) asigl1ră 11lodernizarea Înfrastrl.lctu.rii Cr,fete11te trallsportLlltti puJ:Jlic local c1e ~persoane, caTe S2~ se
V·1
1
••
realIzeze In C011IorrIlltate cu reglelIlentarl_e LIYD8j.11stlce TII ·VIgoare;
f) asig"ură protecţia socială a grllpuIilor de persoan.e c1efa'/orizate prlll a.co~ctarea de s1J,b·veritii Şl
2)
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103. în de:coJarea C011tracL"ull.li de concesilme, c011cesiollarl1..l "va v.tiliza bU111.:rrÎ proprII, care apar-ţirl
concedeIltului ŞI Sl-lnt l.ltilizate de către COllcesionar pe întreaga perioadă a co:ncesiOIl3,rii.

de

1.-111
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Şl

acesta intr2~ ln "VIgoare o

Sell1rlarea lui de către aT11bele "0sirţi.
2~2o Caietlll de sarcini şi arle}~ele care l3.C paTIe i:n:egl"Sxlt2L GlI1 contractu.1 cte
ŞI efectele econ.of1.1ico-DIlanciare:- pOl Il re·vizllite C"Ll acordu1 arLlbelor pfqi.

conc,eSIL1Tie:i

dat2~ el1

ctin care dec.l.rrg

ArL 303.1. Concesionarul este autorizat să perceap2, de la beneficiarii trai"lsDortului contravaloarea serviciilor
prestate pe bază de legitimaţii de ciHătorie valabile la tarifele în vigoare, negociate conform. m.etodologiei
prev"ăzute ele regleInentările legale. LEi, data înc.rleierii prezelltuJui contract de con.cesilli1e sunt în vigoare
tarifele aprobate de către Consiliul Local al mlmicipiului Slatina.
3.2. Concesionarul va T.nenţil1e tarifele în. ·Vlgoare la data Înc11eierii contractLl1l1i, lEl aTl de la data
sern.JJ.ării prezentului contract de concesiune.
3.3.După un an de la data sem:.f},Irii prezentului contract de conceSlUne, tariful poate fi indexat anual cu
. .mUlce_e
.J'
1 preţllYLOr
' 1 d.e
' consum total- anual lrlreglstrat El aI1U~1 preceuent.
1
un procent de maXIm
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3.5. Modificarea tsrifelor se va face de către Consiliul local al municipiului SLATIJ\TA, prm Hotărâre
de consiliu şi noile tarife vor intra în vigoare de la data stabilită prin aceeaşi hotărâre.
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.).0. rent fU +t.ra11SpOTIll_
persoanelor·beneIIClare
c.e
g:rcrCUl"raŢ:i, T8TIlele \/0:; Il aceleaşI
cele
aprobate de Consiliul Local al municipiului SLATIr,TA.
3.7. Tarifele practicate, inclusiv sumele destinate protecţiei sociale decontate de concedent, trebuie să
acopere cel p'ulin cheltuielile legate de realizEirea ser'viclllll1i prestat/ plata tlxturor taxelor ŞI irapozitelor
prevăzute de lege, inclusiv o cotă de 5% profit minim convenit.
3.8. 'CocesionaT'Lll va ac:bita conCedel1.tlllu.i o rede"venţă, rep:rezerltâlid 30/0 dill co:ntra...,raloârea 'vellÎtL1Tilfor
realizate ca llrmare a desfaş"Llrării activităţilor ce fac obiectul contractlth.1i de concesÎlIne.
3.9. F"ede-ve:nţa se -va achita lliîual, până la data ele 31 decen1brie el fiecărlli an.
3.10. l'Ieplata rede·ven.ţei la terr.QeIlt~l pre-"văzut, dă c:.relJtl-ll cOl1ceclentl..llui 82:. pretind.ă pe118Jit8~ţi Îl1
CllalltUTJl de 0,250/0 din 'valoarea acesteia pentrll fiecare zi de îIltârziere, c0l1cesio:n.arLl1 C011sider§~11.dLl-Se
drept pus în întârziere, rri.ră notificare, în lITIllătoarea zi Î11 care obligaţia d~e plat2;, a ele'venit e~{igibilă.
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Art.4.
4.1.
Concesion2~rll1 va fina~nţa l-ucrsxile de Î11treţin.ere, reparaţII, TnodeTIJizare sau înlocllire a
"
,
mijloacelor de transport, infrastructurii 8.Iererile
Şl a bl-1D.llrilor concesiOIlate/închiriate, '11.1 condiliile ŞI pe
baza prograr.o.ului aprobat.
4.2.
COIlcesioTiaI1..11 trebllie S3J constituie
lJTln scrIsoare d.e gara11ţie
ban.cară, emisă 1:ri favoarea c011cederltllll.li, 'valabilă pe Î!:J.treaga Glrrată a co:n.tractrdl.li, fiind a11e;'(ă la acesta.
Valoare scrisorii de garanţie "\18. fi de 100.000 lei, concedeIltul ECFâ11d drelJtul să emită pretenţii
aSllpra garanţiei oricând lJe parCllYS1.11 C011tractu.lui, Iri lir.rlitc~ prej-LldicilllL~i creat, Îll caZlll 111 ea.re
co:ncesiOnarl.ll ntL îşi îndepli11eşte obliga-ţiile aS1..1r.o..ate prin. contract. }iJ.~terior el'Iliterii 1111ei pretenţii asupra
garanţiei, c011Cedelltlil "va notifica prete11ţia concesio:n2:.r1..:i..ll.li~ precizâri.ci obliga:ţiile care 1111. 2:JJ. fost
respectate. Iri cazDJ În care conced~en.tul n1l a rld~1~2t ~Jrete!lţr;. as~::p!a gara:n.ţiei, pe2.Tt~l)_ 11el11depli:rrirea de
către concesio~nar a obligaţiilor a.sl1TD.ate prrn corrtract, gar2cflţia ele blll12!. execllţie -v'a fi restituit8J în telJ.l1en
de 14 zile de la încetarea contra.cttllui.

CpJ..PITOLUL '\l
A. DrePLllrile concesio:n3.Tlllui

ATI. 5.
Concesionarul axe llTInătoarele dreptD_ri:
a) să încaseze tarifele afere11te tranSpOrLllll-li p-ublic local de persoane prestat;
b) să. propl1l1ă act1.18Jizarea tarifele C011foD:ll ITI.etodologiei stabilite la art. 3;
~) să utilizeze patrirnoniul prOI)riu pentrll asiglrrarea ser'licÎllllli de transport p1..1blic local ele persoane;
el) în CaZU11TI care COlltii.11..larea 2LGti'vităţii ar conctuce 12. CTearea ele irilPoIt2fite -orejLldicii patrirn.oll.itll1.li
Î11credinţat, să ceară întrerLlperea. execlltă.rii traT1SI)o:rtlIlL1Î Pll~blic local de persca:n.e;
e) în cazul nerespectE:.rii o-bligc:.-ţiilor contractllale de cEitre cOIlcedeD.t, conforril legislaliei în. 'VIgoare, se
poate aclresa instaIlţei corD.pete:nte;
f) să constate şi S8~ Sâllcţio:neze abaterile ele la 11·orrnele cte tra11sport cO:ilfoT"ill legislatiei îri -VIgoare;
g) S8~ aibă acces liber şi nediscrirDiIlatoritlla activitp4ile de tTarISpC)l"L rutier cleSIe!.şl"irate pe ClrlllYllll public;

h) sa fie COl1S111t8:L 1n ~oroceStll cu:; ela-boraTe 31 acloptare
cleciziilo:r~ strstegiilor SI regler.o.e3:J.ta:rilor
privind serviciul de transport;
i) sa cea:.că acoperirea i11fluenţelor nn.aDciare în COllfolT.o-itate Cll. pre·veclerile Legi 92/2007 ŞI ale OG
97/1999 republicata, privind gararltafea furmzării de servicii publice subvenţionate de transport rutier
intern, rezultate din reduceri de tarif prin BeL la legitimaţiile de călătorie individlwJe cat şi plata pentru
transportul gratuit al anumitor categorii de persoane;
j) sa utilizeze gratuit pentru prestarea serviciuh.l. i concesionat infrastructura publica (străzi, poduri,
pasaje, mobilier stradal, staţii, etc);
k) alte drepturi rezultate din prevederile caietului de sareml
eL

B. Drepurrile concedentului
Art.6.
Concedentul are uJ:'IJ.'1ătoarele dreptlEi:
a) asocierea i11tercOllllJIlală, Îll ·veclerea realizării UD.or il1~vestiţii ele interes COrlll.1TI Îrl dOTilerJilll
infrastru.cturii aferente tral1S-00rLllltli -ou-biie local de poersoarle·,
b) acordarea de facilităţi operatorilor ele transport pentru încuraj area dezvoltării transportului pUblIc
local de persoane, corelată cu venitLEile proprii;
ro)
con'<-r",ro-'-La-~en
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1
..........u J.
1 ........
l.lvestiţii din inrîastructl1ra aferentă trallsport--l-ll1.1i public local de perS0811e, preCL1TD. şi contractarea ele
b.lcrări noi, extinderi, clez1lo1tări de capacităţi, reabilits..ri ŞI J11oden'llzări, care se fac lJIln licitaţie rfLlblică
organizată potrivit legii;
d) în cazul tInar abateri grave şi/sau repetate "Ooate rezilia contractul de concesmne a traD.sportului
publiG---local de persoane şi va retrage sau suspenci2. autorizaţia operatorElui cănlia i s-a concesionat
transportl1..1 p1Iblic local de persoane.
e) să COIl\10aCe pentr1.1 6..l1Clieri concesioI"larul, în. ·vederea stabilirii T.o.ăsllrilor necesare J)entrll remedierea
LInor deficienţe El];)ărllte Îl} execlltarea se:t'vIcllI11..lÎ TeSlJectiv;
1
r- ...
'"""1
•
I) sa ana_lzeze, sa verlIlce ŞI sa aprooe nocumentaţllleJustlIlcatlVe de a]Usta-fe a tanIeio:r de ca_atone
propuse de concesionar în corelare cu regl.erllel1.t2rrile în ~vigoare vizând asigllrarea ratei suportabilit~tţii
costurilor pentru căLători;
g) să verifice şi să C011troleze perioc1ic 111.oQl,ll ele realizare Ci serviciulu.i de tra:n.sport: pl1-blic local;
')
1"
1 "
- '.
"
.
il sa actuallzeze p:rogT2n11e~e ele traIJ.sport pl.-1Dile eLe persoane prin curse regLliate, III COl1IormlLale elI
cerinţele de transport;
i) să sa:i1cţio~neze operatorii de transport TL1.tÎer salI trarlsportatorii autorizaţi în cazl11 in. care aceştia llll
prestează servicilllia pararnetrii d_e perfOr.fD.arlţă~ eficie111ă şi calitate la care s-a"Ll obligat prin C011tractul de
ltribtlÎre a gestil1:nii şi caietl.-ll ele sarci:nio
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iCi-\PITOLUL \11

A.

Obligaţiile

concesionaru11.-li

Ari. 7.
7.1. Con-eesionaTul este obligat să ;especte regtll11e asurllate prIn COI1traCTIIl cle concesrll11e şi ccietul de
sarcini şi 110rrnele sl:Jecifice trarlsportv..lui ptlblic local de l:)ersoarre, cornpletate de reglen1errtările ctlJTobate
(le C011Sililll Local al n;'llnicipi1.11l.Ii Slatina.
7.2. Concesionarul este obligat:
a) să efectlleze transportl~l ~Ollblic l·ocal o):; perSOfl11e C011fo["'[Jl pre-.:/eclerilor elin caietlll ele sarCl111~ Îll
condiţii de calitate, sig·uranţă, regularitate şi eficielrţă;
1) .....
'0
1
-;
r--.
0".
D
sa aSlgtl.Xe, rara cnSCrllTIlnayC~ cra~nsportLl1 persoallelor DenerlClare I\.,VV gr8~n.ll[2Ie, In baza
regleuleI1tărilor stabilite de COIlsilill..llocal al :illllnicipi1.1111i Slatina;
c) să asigure transportul şi acces·nI În rilijloacele (te traIlsport prin disp()zitive specifice a ~gersoallelor Cll
hal1clicap, prograrn.§~D_d pe fiecare tra-seil rrlijloace de transport dotate eLI astfel de dispozitive~ care să.
clrcll1e alterllativ eli celelalte TDijloaee (te trarispo:rt;
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d) să fundameIlteze co:n.ce·dentLlllli tarifele lJIolJLlse a +:;
de perSOfuie;
e) să constituie garanţia de bilnă ex~ec'l1ţie COTlfoYill ali. 4.2 din contract;
f) să nu subconcesioTleze servicii şi bUJ1l111. care fac obiectul cOilcesi1.1Illl;
"1'
g sa nu Incarce arUIlCla_1 cosTurIle
ac oper9xe;
h) să pună la dispoziţie pubiicului călător mijloace de transport care să îndeplinească condiţiile Impuse
de legislaţia în 'vigoare privind sigllranţa circuJaţiei şi protecţia r.o.ediuhJÎ;
,4
"
•
1 sa eIectueze mtreţlnerea curenta, reparaţIIle Cllrente ŞI"aCCh.
.,l.entale
care se lmpl.l!l,
lD. 11T1.11ta bugehIllil
1"'1
.
• 1
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.
apra bat, l-a bU11l111. e conceSlonate de .t.a co:ncedeI1L, Gor~omJ. prog.fp..melor ae lIltreţlnere, reparafll, coto.TI
ŞI
investiţii aprobate de acesta;
j) să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investi"ţii din surse proprii;
k) la încetarea contractului ele con.cesiLllie din alte c3..l1ze dec~t'[ priil ajlrngerea la terLJ1eD., e:xcllJzâ;nd forţa
.
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l'
majora ŞI caz1..1l IortUlt, sa aSIgure contmUlTaTea presTarE aCllvltapl, 111 conmFlle stlp"Lll,ire El contraC1:, pana
la preluarea acesteia de către concedent sau de alt concesionar, dar nu mai mult de 90 de zile;
1
l '
'-'
'-'
d
'1
1) m caZUl In care seSIzeaza eXIS1:en~a sau pOSlDllltmea eXIsteEţel LDel cm.lze c~e :naD..:rra sa con luca _a
redllcerea activităţii, va notifica ele 111clats.. acest fa~ot cOD.c.eclerrtuh.1i, în. vec1erea bJării fD.ăsl1rilor ce se
impun pentru asigurarea continuităţii activităţii;
m) să Îl1cheie şi să onoreze contractele eie asigurări lJen.tI"u mijloacele de transl~ort deţirll.,rte, preCllTIi Şl
asiglJrarea călătorilor şi b11TIDnlor acestora, confarrn pr~vedeyilor legislaţiei în -vigoare privind asigu..rările;
n) să infollî1eZe perrn.anent călătorii Cll lJIivire la traseele, progi"2mele de circlllaţie deservite, tarifele
aplicate, precum şi 1110dific8xea acestora;
o) să aplice normele d.e protec-ţie a D.111flCll specifice activita:tii deSmş"L1rate în caclrul serviciulll1
contractat;
p) să asigure accesul organelor de control iile eoncedentului la inIollJ.'J.2"ţiile prl"';/lDa executarea
serviciului concesionat;
r) să utilizeze nUTnai legitirnaţiile de călătorie tipizate, cu regii.o. special, asigl.1.:rate prIn grija
cOIlcedentllllli, con.foru'l hotă. rârii Consiliultli Local al r.o.tllTIcipill1l1i Slatilla;
s) să asigure dotarea si asigLlrarea opera-ţiiloY cle.îrftreţinere S1 reparaţii necesare parcl...lll1i ele 111ijloace de
transPQrt stabilit prin contract;
s) să res'pecte caI,.) acitătile de transport si ~9rog-.cari1ele de tIan.s-port s-oecificate iIl 1:JIogrlli.. .n;
t) să rrlentill~t la Lll1 ni'vei coresplln.zător STarea tellD.icE c" 'vellicll1elor, Îllstalaţiilor 2:.1Ixiliare SI E
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curăţeniei;

ţ) să predea co:ncedentlJ.lui, la ÎlJ.cneierea COl1.tractul"L~i/ toată dOC1..11n.entaţia terJ.llÎco-econOlTiică refeTitoelxt
la ser-viciul concesionat şi alte c:1ocllu'lente ste.:bilite prin. COIltr2lct, pe -baz2" ele proees--:yerbal;
lI) să respecte orice pre"'vecleri care cleriv2~ elin reglerilel1t2l-rile în ~vigoare şi cliIl hotărârile Con.silil11ui
Local al ITllli!.Îcipiului SLATINA.
"'v) in conditiile in care castigaterl.ll licitatiei este un operator ele transport ~OllbllC local d.e persoa:ne el.:'
sedil11 in alta localitate, acesta este obligat sa-si irffîillteze o filia12~ Cli. secli1}.l in illtlliicipilJl SLi·\.Tn~ţ~.

B. Obligatiile
concedentului
. ,
Alt. 8.
8.1. C011cecle:ntlll este obligat S2i. respecte reg1.1111e aSll11late prIn. cOl1.tra,ctul de CODceSlll11e ŞI caietul ele
sarcini, lJrecun1 şi Reg1.11a=.me11tul pri-vincl orgallizarea şi fu11cţionarea servicil.-l.1l1i de transport pu,blic local
-"1"";(:;-p1,,1 Qh"C;--"Î... Cl
n-o"c"l..,,,·> ii", ,r-,r,~'"1Si1;111 T nP?1.... ,:;1
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8.2. COl1cede:ntul este obligat:
a) să notifice la cererea părţilor interesate infor["D.aţll referitoa:re la încheierea IJrezentL."!.h....li contract de
concesiune;
COIltract
b) să, asigure controll.ll ŞI Ti1oIlItorizarea reS1Jectsxii cOD.diţiilor
COilcesiune, 111 caietul de sarcini şi Î11 regu..lar.o.errtele aprobate;
care de~Jăşesc ~Josibilit8_lile de SOlllţionare ale
c) să intervină,
cOiîcesionaru..11J.i;
.
ctoTi1eIl11Jl
el) să faciliteze
l'leceSare realizării seTvicivJ1..1i corrtT'actat~ îrl conforn.i.itate Cl.l reglemerfts,rile legale;
e) ssi aprobe tarifele peIltr"Ll traI""lSportlll T}'o~blic local ele ~peTsoane;
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1) să aprobe strategia de dezvoltare pe telTl'len Ţ.QeG.Il.: ŞI lI-Ing a serVIC11.l1lli de t:rans~oort ~Jllblic local de
:orogramele de iJTVestitii coreS-OllrlZătoare acestuI sco~o:
rnersoal1.e si
:>...........,
1 . - .
1 ...
g sa lŞl aSllITle pe penoada aerularll COlltractl11tll de conceSltllle toate res:po:nsaOllltaţlle ŞI oOllgaţl11e ce
decurg din calitatea sa de proprietar, cu ex~epţia cela! transferate în mod explicit îT) sarcma
cOl1cesionarului prin caietul de sarcini;
h) să lTU îl tulbure pe concesionar în exerciţiuJ dreptlrrilor rezultate diIl prezent1..11 COlîtract;
i) să notifice concesionarlIlvj aparIţIa oricăror îrD.prejurări de l1atură să ad-ucă atingere drephrrilor saLi
intereselor cOIlcesionamllli;
j) să intervină ferro. ÎIl CaZllI'ile de COllCllreriţa lleloială care ~oe-rtl.ITbă ctesf8Jş11.rarea acti";lităţii
concesionarului;
k.) să asigllre exclllsivitate cODcesionaruJlli 111 eXIJloatarea statiilor ele calatori S1 Ci traseelor COiltractate
de acesta în baza prevederilor din caietDJ de sarcini;
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1) să iDfom1eze operatorul de tra11sport Cll 72 ele ore înaiIlte ÎT1 legă-hIra C1-1 efectuarea ll110r Illcrări la
iîll.crastrLlctv..r8. rutiera pe traseele cl,lprinse in prograro.ele de transport deservite de acesta;
1n) 82!- plăteascăJ c.o11tra;laloarea facilit9~ţiloI d.e tral1ST)ort acordate u.nor c2:tegoIll de persoa:ne în
c011forrnÎtate Cll1JrevedeIile contrac'tuale;
n) să plătească subvenţia la diferenţa de taTif conform legii 92/2007 si a OG 97/1999 republicata, in
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o) să asigure resl1rsele bl,lgetare lJentrll slisţinerea totala Sal.l lJartiala a costurilor de trarl.sport pl..lblic ele
1
.., 1
'
('.
• .,"
•
""""0persoane pe11trtl w"'1.ele categorII SOClcl1e aela"'vorlzate staDlJ.rte prlll D,---,L;
p) să păstreze COI1TIclenţialitatea inforI'[~aţiilor/ altele d_ec2~t cele lJ1J.blice, CLI pri-vire la acti,!itatea

operatorilor de tra.i'1Sport;
r)) să ill.l rDodifice 111 Il10d -uIlilateral con.tractcll de con.ceSlL1l1e In afarEt de caZllrlle
lege, ele I-Iotărârile Consiliulrd Local Satl de pre"vederile e-orltra.ctllll-12.

J-\rt.9.
ConcesionarLll se

obligă

ca pe perioEuia

prevăzute expres

de

clervJării cOIl~ractL1.111i

ele COli.GeS1Unc să reSDecte legislaţia")
. '. ,.'
ao.rD.l111sTra:p.C.l lJllblice locale în ·vigoare lJlivi:n.d protec'ţi8~
"

regler.o.e:n.tările, precllTll şi :hotărârile

lJ."1edillll.-li.
Cţ~PITOLUL ~/III

Alt. 10.
Dacă u.na clil1.tre

părţi reziliază

obligată să ~plătească eli

unilateral cC'il.tractu.l c~e

CODCeSli..11}:; fE~ră jt1stă CcrLlza,

aceasta va fi

titlll ele clallTIe.

A..rt. 11.
'1

11

Ţ.:;o-:--r,-~ l'I'a~or~ defiIlită

:1 1- -.~'. i'~'~i~c~.-a~7~i;. ~, ,.~~.:..~. -=.'~~_...:~;_-l'· .~:c.

cOTlÎorrD.legii,

r:I'.·,~,~,rltwl-·:':

p~rt.

-L'.-'.-,:':,.
__ .:("~ ,

ap8~r2L

(ie

răspl~~dere

partea care o

iIrvocE~.

__ L
_;;
părţi îlU îşi îrldepli11eşte obligatiile pre-~lăz1.1te Î11 pTeze~i1tul contract ele
concesiune, in"\/ocâI1Cl forţa rnajor2i;- aceasta este obligată să 110tifiet celeilaltE; p8~rţi în. scris, ÎTl teTIYlerr de 5
zile de la apcJiţia rDotÎ"\TLlll.li 11rvocat, lD.cepl.Ttlll şi sfârşitLl1 respecti'vLlllll caz de forţei. :r:najorp;.. Partea care 111...S
~va respecta această clallz9.. îşi va aSllma toaTe riSC'Llrile şi cOIlseclnţele ce CLeclrrg_
j .....

v __

12.

Int§~rzierea sau 11eexeC1J.larea obllgatll~02:' aStlmate 0.11'1 T110tive ele forţă :rD..ajQr2~ :n.ll atrage penttLl Ilie} "Llrl[~
dilTtre părţi penalizări ScfU alte COD.1peIlsaţii. Perioacts. de eX.eC":"ltare a. coritr21J::tvJl.li ele concesillIl= va 'fi
lJrel'Ll11.git2:. Ctl perioacla pel1trll care a fast irl."VODBtă şi accelJtată l:o:rţa TD..:?0ortL

Cp~PITOLUL

IX

Li'tigiJ

Părţile vor depune toate ciiligen.ţele Ilecesare ~oe:ntTu rezolvarea pe
rezultate din executarea lJTezentJ.J.1J.)j C01'ltract de cOllceSlUlle.

P,rt. 14.
Eve:n'tt18.1eie litigii eaTe nll pot fi rezol"\late cOD.f0rm pre 1/ederllor 8.11. 20 se -vor soluţiona de instanţele
judecătoreşti competente.

CAPITOLUL X
A

lrl1>B-J:ilye2l eDn-rla;'cil11:nj de

,cvrH~e[:riTIJJLe

AJt.15.
15.1. Prezentlll co:ntract de c011CesilJne î:r.!.cetează în lJl-rl2.ătoarele situa:ţii:
a) la ex:pirarea dtlratei sta-bilite îl1 contra.ctl11 ele c.oTicesi"Ll.l1e, dacă pă:rţil-e lTLI aLI convenit în scrIS
condiţiile legale de prel1-1rlgire;
b) în cazul delltlnţ8~rii lI11ilaterale jllstifieate ele C2::Ire con.cecleDt a COl1tractLlltli d.e co~nceSrtlne; aceSla ~/a
trilnite o notificare prealabilă de 60 de zile, G"LlIJă care corltractl11 Îllcetează de clrept şi I2Iă interven.ţia
instanţei de judecată; în. cazul rezilierii llD.ilaterale a COiltractuJui de concesiulle di11 callza nerespectării
obligaţiilor cOTltractuale de cE,tre COl1CCSiOD.3.Y/ acesta datorează coricedentului despăgubiri reprezentând de
trei ori contravaloarea scrisorii de garanţie deptlSă ele concesionar;
c) în caz1Jl nerespectării obligaţiilor conLractL.lale de către COl1cedent, prlll reziiiere ·unilaterală
jllstificată de către concesio:nar, cu plata llTieÎ despo..gubiri, 111 sa-ferna concedentuJl1i, rel)rezentând de trei
ori contravaloarea scrisorii de garanţie depus?, de concesiollCcr;
d) în caz-urî de forţă rnaj oră, ela.că aceasta dLlrează mai ril1.11t ele 15 zile, fără IJlata uD.ei despăgl.lbiri;
e) alltorizaţia de ex:eCl1tare El transportului pu-blic local de persoane a expirat sall a fost retrasă definiti-v"';
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f)
15.2. La încetarea din oiice c3J...-lză a cO:"TtraC'Llllui eie concesilllle b1..l. lîllrile proprII ce au. fost lTtilizate de
concesi0112:T 3:11 Clerl.llarea co:nc.esiL1Tl.ii -:./or răr.o.âue îrl propIietatea I1Ji.
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iui. 16.
Părţile lTIai cOITvin l.1T.C:.!J.9.toarele:
a) legitirllaţiile de că13~torie ~lor fi tipizate Cl: reglrli s~oeclal, asigl.lrate pTIil grIja cOi1ceclerltL.l11~i, şi -vor fi
lltilizate ca legitirnaţii lll'li~veISal valabile salI ca legitirnaţii ill.di-vidl~alizate,îl1 cazllriie cOITvellite, respecti;;;,
pe trasee, grllpe de trasee sall pe întreaga reţea de trasee;
b) în cazll1 În. care este 11ecesar~ modalitatea ele distriHblrţie a >:le11itllrilor realizate din l..1tilizarea_
Jegitims..'ţiilor ele că19. t orie ll11i'/ersal ·valabile Î1Ttre OlJeratorii ele trans~port c011cesiolla:.ci ai ser-vicill1ui se
stabileşte prin anex~ă la contract între concederrt şi aceştia;
c) nivell...l1 şi C011diţiile ac.orcls.. Iii stlb~len.ţiiloT privi11ct protec·ţia socială, iD0chJl de calclll, mOdl.l1 ele plată
şi perioadele în. care se T)08Je efectL12 reglllar:zarea C;vlE.l1·tl-~D.1lIrllO~4 silb·vell-ţiilor t/or fi sta~bilite lJI1Ti ane;"{c:,
menţionat?, la lit. b);

6

i\rt. 17.
Prezenh11 CO:i1.tract de COl1CeSll.~Yie are la -bază lT.fnătoarele clocll1ilen.te de referin.ţă:
a) Legea nr~ 92/2007 a ser"viciilor de t:'2I1SPOrt public local;
b) llega J:lJ. 51/2006 pri~vind ser'viciile comunitare de utilităţi plJ~blice;
c) Ordo11anţei de Urger1ţă 8.. ·Gll\lcTI1l11ui riT. 34/19.04.2006 pentrll atribuirea COIltractelor de
1·
"1
., , 1·
1
'-1
acnlz1~le pUC_lea, a COll1raC'Le_or d.e conceSllln.e ae 1"L1Cra.Il pelb.Llce ŞI a contracte~or ce conceSlune ce
servicii, modificatăşi completată;
d) Hotărârii Gllverl111111i P.. ornân.iei rlY. 925/19 iulie 2006 -pe:ntrll alJTobarea Ilonnelor de a:.olicare Ei
pre~vederilor reÎerito2xe la atribllirea contractelor de acriziţie pll-blică din. Ord.ananţa ele urgenţă a
Guveml.11l1i 1l..Y. 34/2006 pri'/irld atrib:lirea contractelor de achiziţie pllblică, a COIltractelor de c011cesiulle
1
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ŞI Ci COTITraC[elOr ele COIlCeS1121"le C3-e serVICII;

ue llcrarl pU.Ollce

e) Orclonantei de

Urgenţă

m. 109114 iulie 2005 privind transporturile rutiere,

l'

rv

,v

IîJ.OGIIIC8Ia

ŞI

completată;

f) Legea adminÎstr8:tiei publice locale iTI. 215/2001,

repl.lblicată;

Art.18.
18.1. Moclificarea preze11tull.li GOlrt::"c"lct cte COIlCeS11..111f; se face IJriTl act B.-eliţioD.al încheiat între lJă.r'ţi.
18.2. Concede11tuJ 1JOate rGodifica ilnilateral partea reglerD.e:nt~·t2;. a prezentl.llll1 co:ntract de cOI1CeSl"LlD.e,
elI notificarea prealabi19~ a c.ollcesioIJ.arllllli.
Art.19.
19.1. Prezenull contract de C0l1.ceSfL1Ylt, îrl'l~JtelE1ă C"Ll caietul ete sarCIni ŞI 8.11e:x:ele care fac
integrant9~ di11 acest2., reprezintă voinţa părţilor.
,
19.2. PrezelTtul contract ele cOl1Cesil.1Tlc iritrsi In vIgoare
caTa SelTLf1ării ŞI a fost
e;(emplare.
,
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Judetul Olt
str. M. Kng:.'UuiC'.f$:!tu nr. i, ShttÎJtih Olt, 23fi080,. tele. {1249J43937Î':; 439233 Ott:Q249J1439336

Nr.297/22.Hl.2009

If01>tR.4RE
Ref~rjtur f:a~

atribuirea 1n ges.tiune delegată a serviciului de transport
public depersuane prin curse reguf.atein mun.icipiuJ Slatina

de 22.1 t'!.2009

~ referatul nr. l0294fll.f16.20G9 1111)itel:lîÎ~j ;\dmini:Hnlr~'aDomenîujui
-expunerea
tU .VLI.,':""'V:'"

- nota justificativn nr,

- prevederile
9?0(1[07
ilrevederile
complctârile ulterioare;
- prevederile OrdintUÎIlt

Dn!'!.'cj10i A<lminisîrtln::ll Domeniului
"pl'1,cîriîlr1t de lmllsport pub!îc local;

Pnblic şi

cOrJltluiul,l"c de utilitaţi publice cu modificarile şi

apwiJare."1: NorrnelDl' de Hp:l1c\lrc

lJrevederHc

«

Fn~şcdiljt;4Iuj Allt{}rH~i;jj N"ţH)fHth.'

pemfllC:orTllmlwre
Normelor-cadru pdvind rn"ldaHtaten de: atribuire (j

de UtHităţi PubUce ni",
contractelor de delegaT?' a
- prevederile

public l(Jc\lL

Transporturilor
public

Regulamentillu~~.;;;adrn

lif.

jY-:ntru aprobarea
al serviciU;:}f

972
a CtllelullJl de

şi

de tratiSport
~

prevedc'îllc

nCl1tzj~ljJ publică

atril:mirea cont-actelOf de

Or·dc·nnnţl:l

11 cnn,\..'tt'i{>j,'H"

pU!;llCf. şi

a

crm~mctdQr de

oectl

mod!lflc,trtle.si c0111ple:tarile 1JiterlOi:H'C;

- prevederile Orllonanl<;:j
rutiere Cu ITl(,dt!ic:iirli!c
.~ prevederik
- avizul C'tm1Isiihl

i[

şi

In conf(Wl1:1ititte
tepuhll'CatII cu lJ10ditl!carII.c

A.rt. L (1.)
t:ursţ)

regulate din
Slatina,
(2 )
(3)

De!\~gar;l'a

fTn,""l'1nr1

puhlic locat
rutier..

~ra:nsport

;1HlFl'C!P<WJ '.","W"'h

gesOtlJ'm
3%
ce

.;:ontr<tvaloarea
(4) RedeveTiI'~ se
(5), -N,ep~ata
cumîlHt1 de {),25
(ti)

Şi

'ti:!

C(mceS'i{)11,,~r:lll

se va COirlSJ;Ucr:a

ohit;,ctul contractului de

f,t data de 31 Q('l:crnbw.; a
a,L
rm:vliztite dă anmr:UJ cO!'lcedentuiui să pretindă permHtăţi îl1

A}'t. 2. Of Se
loc:alîn ffiltl)iciţlin 1

I.)rQ,!ni,~,u'ell :j; IUnclIfln;:It'C'i}

serviciului de lranSpn\i

parte inlt:grulita dhl
h0t~xare.
oper::'l:terrii!(Jf de lrJtH~ilX)rt $i mijIN,Ce11Jl' de tti4'}spon
wic[J;!1!I1tf! din prez;;I1~'1- hotai ar,;.

{2}
IQt;.aJ de iY~!'SO,ln0

"lc;rvi;ciubll de transport public local
persoane prin Clrrse
nr. J" care .fflC,C; pţtrte integranta din
p~tel1ta nOlarare.
(2) Se aptol1ă pn.:Jgl'rtll!lUI de ciJcuial1rt; al mJ::!klJ.Ct1!\Jf de transport
an~xa tir. 4. care face Vmle iwteitI;JUlta
(3) Se nprobă
concesi(;;lmte il transpnrtuht\
de persoane prin curse
regtlîateîn. mmlfcipiul
în alteXll nI". 5, care Cheii: pute
din prezenta hofarare.
de
public kx:al de pe fa?.,.' mîmicipiul.uî Sl<îtina, prezentate in :anexa, nI'.
(4) SI;; apmb,1
6, eate fac·e parte
din pn:'zent~i hntara.rt.
Airt. 4. S~ alirobn forma
de
a gestiunii servi.ciului de transport puhli<: local de
persoane prin curse regul~te î'nmunicipiu! Slathm, prevăzutll1 anexa fir. 7. care
purte integrantă din
prezentn hotărâre.
1\11. :5.
Pritn,mtl 'ltlul1kiî1inlui Slatina sâsemnezc contractlfÎ de d'C'lega:re a gestiunii
servid.uh,i de iranspo.rt puhJk kx:'a! de p'crsoane
Cl1rse
Tn fl1l.micîIjiu! Slatina cu operatorulmtier
dettătiSţlQn. S.C. Loctrans
SIJ.tÎwL
An.6. $.C Loctrans
Slatina are următoarele obHgaţll;
al Sfi ~nben:rze
apaţinr1nd <,h),lnenlulm public al municiphdui Slatina. pe care le
tblese:şte tn prezent, în lcnnen de
6
incheierH
de tonceslune
servÎ;,;i'lduî de transport
Slatina cu operatorul rutier

delranspoft
ti) să inlreprîndătoate denH:rsilttlle
de gllratC' "1. mij[lo.tcelnr
S:ef'lk:iuiui
transPQrt
de transţ,orl., $;C Lo,clr,UlS
c) să păStre;~e

categorii <ie persoane;
Altt.7. Primarul
A.clminlstI'<1tea Omncniului

frh;/1I:;Îi::,tH

administrativ şi spatiu
contractului deci.)t1c(.şţlune
cu operatorul

resort, Serviciul puoUc
..xţ''''''''',

"Direcţia

vor aduce la îndeplinire prevederile

pr~i:ntd botătâd.

A11.8. Hotltârea tlre {;aractv, nCtml111!iv
in
dupa 30
dela adoptare prin aducere~
la c'UlmştiI11,ă publică
CIUTe: """,.,,·;,,;,,1
Vie, ';0;'- ,"".1 Administrarea Dorm:miuh..j
'ii Privaf'.
Arl.9. Prc;;r;,ţ!uta f'(jt$.r~rc se ~j)lln!njl.:ă In~
~ instituţia

Olt:

~. Primarul m!.rlli!~ipinjHj

Slatina:

- Direcţia Aiitt:ÎnislXi:"re:a LJ,)lfne~nrtmJl PnhHc şi

- Vk:eţltimarH m,lulJidpiiiJJtli 5,laHfta:
- Autoritatea Rutieră Rom~1l1;1
~ Autoritatea N{Hlr}n;l!ă
municipiul Slatina,

rmmi.:iphllui
• Registru.lLtl
.-, O.r1.c:itd Judeţeart
.. Mr>..$s~mcdîa
~ PoHţia

îoaHm'~I.

HL

f!IJblke

~;

ClI

sediu!

S!;11:i;m~;

Avil)lt d~i(:galjt~te~

} Secretaitd municipiului
!

Sl~~na

in

