Anexa 1H la HCL nr. 197/25.05.2010

CONTRACT DE CONCESIUNE
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CAPrrOLUL 1
contractanie

Părţile

Consiliul Local al lvlunicipiului

Reşifa,

cu sediul în

Reşila,

str.

P-ţa

l Decembrie 19] 8, nr, IA.

kiUI Caraş-Severill, reprezentat prin Dt. Primar STI~PANESCU MIHAI, în calitate de concedent,
cit.' () parte, şi
S,c. PRESCOTvf S,A ]zeşiţa, cu sediul în Reşiţa, str. FâIJt8nilor, nr. 1, judeţul Caraş-Severin
I Iii '_'I~i:;tl'at5 :;ub nI'. JIU25
J 998, la Registrul Comerţului, având cocllBAN R02] BFDE 1] OS VO 1Li
i, il).)
! lOO deschis la BJ<",D, ]zeşita, coel r
i1606655, reprezentat,'! legal prin Director General
\ !\I.zCHIŞ C3HEORCi]-IE in calitate de concesionat, pe de altă partc,
În temeiul Legii IJL,51/2006. cu 1ll0diflcările si comp1ctările uJterioClre,privinc! serviciile
ii

!! li ti Il itClre de util ialri pu bbcc si prevederil e Legii scrvi cii] OI' pu bliee de transport local m, 92/2007,
1"lil1L1lui nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public
j,,,;iI 111'.92/2007, Ordinului 972/2007 Regularnentul cadru pentru efectuare a transportului public ele
,;i1,'I!ori şi ale Ordinului nr, 263/2007 privind aprobarea Normelor-cadru privincln10dalitatea de
",ihLlire a contractului ele elelegare a gestiunii serviciilor de transport public local, precum şi ale
i '!\.'\ ecleri
lIoUîrârii Guvernului m, 925i2004 pentru aprobarea normclor ele aplicare a prevederilol
i ) le, 111'. 34/2006 referitoare la atribuirea contractelor ele achiziţie publică, atribuirea contractelor de
lt!!lcesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. cu modificările şi
1)/llplctările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract.
I
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CAPITOLUL II
Obiectul contractului de concesiune
\RT.l
(l) Obiectul contractului de concesiune îl constltme delegan;a gl;:;stlunll
d irec tă a serviciului de ~_QLL~1!,bJi~LQ.f,StL d ~ţăl ăto ri, precum şi CO]:1 ()~;Şt<).1}~ţ:1:ec:q;.t)tllllţlrll0t:.tlt~;r·ţnte
lc,,:;tui serviciu, astfel:
a) efectuarea transportului public local de călători pe cele 7,/\.Hvua,h.· l1 ţt",'I;;<;;;, """'''''/~X't·t~.
prevăzute în Caietul de sarcini Anexa m, 1CS;
b) efectuarea transportului public local de persoane cu ml.jlQ:2tC~~'<:ie·tmtlsporţ Spl;:;cltlce,
prevăzute în lege, respectiv tramvaie, autobuze, micro buze, conform pnwe:qer)1().f;stl]OtlJat(;j)l;6,caiE;tul
de :;arcini Anexa nI'. 1 la prezentul contract;
c) obţinerea dreptului de utilizare şi exploatare a
lîlullicipiului Reşiţa, constând în infrastructura aferentă transportului electrIc
Hllcxei 2 Ia prezentul contract, în conformitate cu obiectivele COJl1c(;de:ntlllul,
(2) Concesionarul îşi asumă răspunderea furnizării C'o""'U1011l"111c:once:sionatsub 'c(1tHrolul
concedentultii în condiţiile şi termenii contractului de concesiune şi în COJ1tormltalte
şi reglementare aplicabile,
(3) Aria concesiunii este întregul teritoriu unde este furnizat <OPr'Ul('1l1 'conce~;JO]t1at în cadrul
nrici de competenţă teritorială a concedentului.
1,],

1.2. Obiectivele concedentului:
a) dezvoltă, promovează calitatea şi eficienţa transportului public local de persoane în
scupul asigurării mobilităţii populaţiei în funcţie de necesităţile acesteia şi de dezvoltarea economică a
\ 11ll1icipiului Reşiţa;
b) stabileşte structura reţelei de trasee pentru transport de persoane în funcţie de
dc,/yoltarea economică a Municipiului Reşiţa, în concordanţă cu cererile de transport stabilite pe baza
'ludiilor de mobilitate a populaţiei;
c) păstrează prerogativele privind promovarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a
i public local de persoane:
ci)
şi monitorizcelz[l transporte]! public local de
'!c;(),IIlC pe raza Municipiului Reşi[eL în conformiUile cu regleJnentările în vigoare;
urmăreşte ca exploatarea bunurilor concesionate sa se realizeze în condiţii care să
i ,i;'ll!'C executarea tl'i-iJ1sportului public loci-li de c{[l[\lori în condirii ele regularitate, siguranţă şi confc)l't
. I!îlreaga durat[l a contractului de concesiune;
1) asigură nl0dernizarea infrastructurii aCercntc transportului public local ele persoane, carc
;,' realizeze 1n confc)J']nitate cu rcglement<lriJc urLxmistice în
.;-:;1te prin
protec;ia
ă a
rilor ele

1.3,Bunurilc utj
J li

conceSlonar în derulare? contractului

derularca contr2ctului ele eonccsionare

va utiliza urnîătoarelc categorii ele

!llinuri:

a) bunuri de retur:, bunurile apaqinâncl domeniului public,
electrică pentru
jiill\;lic ~i sistemUl energetic afcrcilt transportului e e . conform anexei 111', 1C:
b) bunuri proprii: autobuze (autobuze cle mică capacitaLc şimicrobuze) şi utilaje de
llli('lvcnţie pentru menţinerea traficului autobuzelor, inclusiv cele ele rezervă. bunuri care aparţin
(iil('c'sic)lJarului şi sunt utilizate de către acesta pc întreaga perioadă a concesjonărji. conform anexei
ii i ' C:
c) bunuri de preluare; bunurile achiziţionate de concesionar pc perioada contractului cle
\'IIC\..'sÎune elin veniturile reaJizate elin activitatea ele transpon, ,{vând ca unic scop furnizarea
'1\ ici ului concesionat, care vor fi preluate după expirarea contractului de concesiune, după cum s-a
\\lllVl'nit între părţi.
d) alte bunuri imobile proprietate publică sau privată a municipiului Reşiţa, conform
,llk'xci 3C;
Bunurile pe care concesionarul activităţii de transport le realizează pe infrastructură" din
l'lIHlurÎ obţinute prin transfer de la concendent rămân în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale
II ilJd integrate patrimoniului acesteia, completând în mod corespunzător categoria bunurilor supuse
wJlcesiunii, pentru care se datorează redevenţă.
Bunurile pe care concesionarul activităţii de transport le realizează pe infrastructură, din
Î;;llliuri proprii rămân în proprietatea acestuia pe toată durata contractului de concesiune şi vor reveni
drept, la expirarea contractului, gratuit şi libere de orice sarcini, unităţii administrativ-teritoriale
li IIld integrate patrimoniului acesteia, mai puţin cele neamortizate pentru care se va încasa valoarea
llcaJllortizatărămasă de la concedent, conform art. 41, alin. 6 din Legea nr. 92/2007.
CAPITOLUL III

Durata contractului
\RT.2
2.1. Durata contractului de concesiune prin delegarea directă a gestiunii este de 25
(două/ccişicinci) de ani şi acesta intră în vigoare o dată cu semnarea lui de către ambele părţi.
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Caietul de sarcini şi anexele care fac parte integrantă din contractul de concesiune, din care
efectele economico-financiare, pot fi revizuite anual, cu acordul ambelor părţi.
La expirarea duratei contractului de concesiune concendentul poate hotărî prelungirea acestuia
in condiţiile legii, inclusiv pe baza unei notificări prealabile înaintate de concesionar, cu cel puţin 6
Imi anterior expirării contractului.
2.2. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate
. Il durata iniţială, prin acordul de voinţă al părţilor, care vor încheia un act adiţional cu cel puţin 30
7.ile înainte de încetarea lui.
şi

CAPITOLUL IV
re

.\IZT. .1
ill-;

F.ecleventa aCerenLJ activităţii ele transport public clectric este de
conform IJ.c.L.
] 75]'
76/2009. Aceasli'j redevenp poate fi recalculatil şi aprob~lt{1 prin I-Iotilrflrca Consiliului Local

L1L

ele 25 a lunii

urm~ltoclre

a

\ IZT. S

Nevirarea sumelor datorate Ia data şi în condiţiile prevăzute la art. 4 atrage penalit2iţi în valoare
0.1 S<) pentru I~ecarc zi
întclrziere asupra sumei datorate, făril ca valoarea penalităţilor să
elebitului
achitat..
\IZT.6

(l) Concesionarul este autorizat sa perceapă de la beneficiarii transportului contravaloarea
., 'nicii lor prestate pe bază ele legitimaţii ele călătorie valabile la tarifele în vigoare, aprobatc conform
illl'lociologiei prevăzute de reglementările legale. La data încheierii prezentului contract de concesiune
lilli 111 vigoare tarifele menţionate în Anexa nI'. 4C.
(2) Preţurile şi tarifele pentru plata serviciului de transport public local se propun de operator
~,\ se stabilesc, se ajustează sau se modifică prin hotărâri ale Consiliului Local, cu respectarea
1l1dodologiilor elaborate de autoritatea de reglementare competentă.
(3) Stabilirea şi/sau modificarea tarifelor şi preţurilor se va face în conformitate cu prevederile
kl'nlc în vigoare la data respectivă.
(4) Modul de facturare şi încasare a contravalorii serviciului de transport furnizat/prestat
presupune prezentarea de către concesionar, lunar, a tabelului privind: tichetele decontate pentru
pensionari conform H.C.L. nr. 243/2009, persoanele care beneficiază de legitimaţii din categoria
\;i/urilor sociale şi donatorii de sâli.ge conform H.C.L. nr. 61/2008, categoria elevilor proveniţi din
Lun il î i defavorizate conform 1-1. C.L. nr. 316/2009, persoanele cu handicap şi însoţitorii acestora
ulIl!'onn H.C.L. nr. 243/2007. După obţinerea acceptului concedentului, concesionarul emite facturi
privind contravaloarea acestor prestaţii. Pentru persoanele beneficiare ale Legii nr. 44/1994 (veterani
rilzboi ) şi ale Legii nr. 34112004 (revoluţionari) concesionarul întocmeşte lunar decontul privind
IHlI11ărul beneficiarilor şi contravaloarea prestaţiei, urmând a fi achitată de către concedent după
ohlincrea acceptului Primarului Municipiului Reşiţa. Concedentul nu datorează contravaloarea
pll'slaţiilor efectuate de către concesionar în cazul copiilor din Centrul de Zi Maria şi beneficiarii
Lqli i nI'. 118/1990 şi Legii nr. 189/2000 (deportaţi politici).

\Irr. 7
Concesionarul este autorizat să perceapă de la beneficiarii transportului contravaloarea
q'niciilor prestate pe bază de legitimaţii de călătorie valabile, la tarifele în vigoare.
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\1<1. S
Concedentul va asigura compensarea integrală a efectelor economice negative înregistrate de
\tll' concesionar prin asigurarea facilităţilor la transportul public local de călători, acordate de către
"ilccdcnL în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi a Hotărârilor Consiliului Local,
nl;l!uarc1or categorii de persoane:
- veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război;
- eroilor martiri prin acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum Şl
iij'{;I{urilor pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie;
- persoanelor cu handicap gradul 1 şi IL precum şi asistentilor personali ai acestora;
- pensionari cu venit
la XOO lei:
- !xusI(man
70 imi'
n1
ul
CI
azo (!c,tlieill cuantumul a
,il
{Horii pc lună;
- cazurile sociale. elevi elin farnilii defavorizate. prin "'. 'i-"-'--'",
- 50r;;) elin
oarea unui abonamel1L lunar pentru c1oniltorii
- {I'anspol'tul gratuit pc o singur,} linie pentru tinerii
la Centrul de
COJlwnitarc
1('opii şi Adolescenţi
] 8 ani \laria din Rcşi
- alte Llcilit{]ti aprobate prin]
Con

I \i) vira in con

(

conccsionarului. LI
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CAPITOLUL IV
J)re.pturile p~
A.

Dl'epfuri!e COJlcesioJlaru!ui

\In. ! 1

Concesionarul are

următoarcle drepturi:

beneficiază

de exclusivitate în exploatarea traseului de transport public de persoane, care
I'ac obiectul prezentului contract;
h) să încaseze tarifele aferente transportului public local de călători prestat;
c·) s{\ propună concedentului actualizarea tarifelor cu indicele preţurilor de consum;
el) să utilizeze patrimoniul propriu pentru asigurarea serviciului de transport public local de
:l)

călători;

să beneficieze de o despăgubire adecvată şi efectivă pentru prejudiciile aduse în caz de
modificare unilaterală a contractului de către concedent;
În cazul în care continuarea activităţii ar conduce la crearea de importante prejudicii
patrimoniului propriu, să ceară întreruperea executării transportului public local de călători;
F) În cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, conform legislaţiei în
vigoare, se poate adresa instanţei competente;
Il) să constate şi să sancţioneze abaterile de la normele de transport conform legislaţiei în vigoare
şi a hotărârilor Consiliului Local.

c·)

n

B. Drepturile Concedentului
\ IrI'. 12
Concedentul are următoarele drepturi:

4

acordarea de facilităţi privind transportul public de persoane pentru anumite categorii de
locuitori ai municipiului, cu condiţia asigurării compensării efectelor negative înregistrate de
concesionar în urma asigurării acestor facilităţi;
h) în cazul unor abateri grave repetate poate rezilia contractul de concesiune a transportului
public local de călători şi va solicita comisiei de autorizare retragerea autorizaţiei
concesionarului;
c) supravegherea şi verificarea modului de respectare de către operatorul de transport a
prevederilor stabilite de regulamentul de transport se efectuează de persoanele din
Compartimentul de transport şi siguranţa circulaţiei împuternicite de Primarul Municipiului
'pcL pe baza 1 '(imaţici
îl)

Ohlii'Jllii!e C

r.

\ t{
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U.1.

liic asurnaLc priu cOnlri\Ciul
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completate

13.2.
'omll"uJ este obJ
efectueze transportul public local ele cMători conform prevederilor elin caietul ele sarcini, în
condilii
udit(lle. siguran
)ariLajc şi '''''"",,,,,,1
~;1 ~(j SU
cOiccdentuJui tari e ce VI)" li llt'lizatc
lraJiîS[iOrl p1.lblic
ck
să nu subconcesioneze servicii şi bunuri care fac obiectul concesiunii, Chlpă caz;
se interzice sl1bclelegarca, întc1egânci prin aceasta
unor contracte cu tertii (ivclncl
drept obiect prestarea serviciului/activi
1
astfel curn sunt prev5zutc în legea
serviciului delegat;
ccsionarea contractului se va iirce Cli Clcorclul autoriU;ţij publice în condiţiile I .. speciale;
S2r plătească rcclevenţa la valoarea prcvăzuU\ şi la termenul stabilit în contractul de concesiune;
să nu încarce artificial costurile de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale
prevăzute în normele privind achiziţiile de lucrări, bunuri sau servicii;
să pună la dispoziţie publicului călător mijloace de transport care să îndeplinească condiţiile
puse de legislaţia în vigoare privind siguranţa circulaţiei şi protecţia mediului;
să efectueze întreţinerea curentă, reparatiile curente şi accidentale care se impun, conform
programelor de întreţinere şi reparaţii;
să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiţii din bugetul local, precum şi
facilitătile asigurate la transportul public local unor categorii de persoane, conform legislaţiei
în vigoare şi a hotărârilor Consiliului Local, pentru a fi supuse aprobării acestuia;
să transmită concedentului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului ca urmare a
scoaterii din funcţiune a unor mijloace fixe şi intrările de bunuri prin investiţii, apărute după
semnarea contractului, până la data de 31 decembrie a fiecărui an, pentru înregistrarea în
contabiJitatea concedentului;
la încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât prin ajungerea la termen,
excluzând forţa majoră şi cazul fortuit, să asigure continuitatea prestării activităţii, în condiţiile
stipulate în contract, până la preluarea acesteia de către concedent sau alt concesionaL dar nu
mai mult de 90 zile;
în cazul în 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;

îl) să

hi

,,)
(1)

l')

1')

g)

IJ)
i)

i)
k)

1)

111)
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Încheie şi să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele de transport deţinute,
prL'Clll11 şi asigurarea călătorilor şi bunurile acestora, conform prevederilor legislaţiei în vigoare
pri vind asigurările;
1 <t iIl formeze permanent călătorii cu privire la programele de circulaţie a autobuzelor, tarifele
i1pl icate, precum şi modificarea acestora;
! ,,;t apl ice normele de protecţie a muncii specifice activităţii desfaşurate în cadrul serviciului
cunlractat;
!
S:l asigure accesul organelor de control ale concedentului la informaţiile privind executarea
;:crviciului concesionat şi a modului de exploatare a bunurilor concesionate;
iile
Murie lipi/ille. cu rcginl
'al.
C!lt
, utili/eze numai Jegili
J
;~~
OJ'lCC
iuiui

,,1

!'

"il
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1 ,lh,'; 1.

n
D,

1,1,

:ISlmn

pnn contractul
COllccsnme ŞI
'on::r('a sc'!'viciuluiil ck
'Jiul

Il?, Conccdentul este
"''11'111C'P in prezentul contrac1 de
con1rolul ;:i mOl1itcl,izarc(1 rcsDcu;'1r1'i conditii
ill!Ie', ÎI1 caietul ele sarci;}i, Îl!
mal sus:
il) Sfl intervină, la cerere, in rezolvarea problemelor care depfişesc posibilităţile de soluţionare
!!II'"illll::rului:
,) <'l
'jite/c conccsion:ll'ului JUlorj/eul',1 lucr2ri! şi invc';,itiij I pc
ŞI
ill'L'c'Sal\;
" scrvicjr;]ui
in COlll()rmiLlte cu
' el
li) Sfl mcditeze, pe baza competenţelor şi a cadrului legal, eventualele divergenţe. SeSiZari,
Ti ,'Cltc apar intre cOl1ccsionar şi bcncJiciMii serviciului contractat, precum şi S8 inlcrvinfi în
, ii 'ii;IIC;1 situaţiilor conflictuale ap[lnllc în relaţia cu sindicatele, în condiţiile in care conccsionarul
t I ;I(,'L'sl lucru:
c') S{l aprobe tarifele pentru transportul pu bl ie local ele călători . precum şi sumele Ulre se
la bugetul local pentru acoperirea diferenţei dintre costurile înregistrate de operatorul ele
public şi veniturile efective încasate, pe traseele serviciului public subvenţionat, precum şi
I li 1runsportul asigurat diferitelor categorii de persoane care beneficiază de facilităţi la transportul
il Incui în baza unor legi sau hotărâri ale Consiliului Local;
!) să propună pentru aprobarea Consiliului Local strategia de dezvoltare pe termen mediu şi
::crviciului de transpOli public local de călători şi programele de investiţii corespunzătoâre
iill scop;
1') să Îşi asume pe perioada derulării contractului de concesiune toate responsabilităţile ŞI
ii le ce decurg în mod explicit în sarcina concedentului prin caietul de sarcini;
11) să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul derulărilor rezultate din prezentul contract;
i) să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere
milor sau intereselor concesionarului;
.i) să intervină ferm în cazurile de concurenţă neloială care perturbă desfaşurarea activităţii
onarului;
k) să asigure exclusivitate concesionarului În exploatarea traseului contractat de acesta;
1) să nu modifice în mod unilateral contractul de concesiune în afară de cazurile prevăzute
de lege sau de prevederile contractului.
,il '<1
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CAPITOLUL VII

Clauza

contractuală privind protecţia

mediului

\1<1'.15

('ol1ccsionarul se obligă ca pe perioada derulării contractului de concesiune să respecte
: lil\Îil. reglementările precum şi hotărârile administraţiei publice locale în vigoare privind protecţia
Indui.

c;\prrOLULVIIJ

'\ !': I , Iii

)\'ll'ILI Iîcre-spcctare8 obligaţiilor stabilite prin contractul de concesiune Ş.l c8ietu] de Si1rCII]l.
! ' tli!IOICaZa penaJitSţi şi daune ale C~lror c!18ntumuri sunt stabilite în art. 5.. 8n. ] O sau se pOL
'li! illill :lrt. 11 li\. e), ar\. 22 lit. b), c). ci) din prezentul contract.
\ i ( l.

I7

1.

. I . !<el

care o

invoc~1.

) In cazul în care una din
nu J
obligaţiile preV~LZl.Lte în prezentul
'\ 1 li __' concesiune, invod\nd fon8 nwj
aceilsta este obli
să noti!Jce celeilalte
. în scris,
i 11ll'11 dc :5 zile ele la apariria motivului invocat. începutul şi sUhşiml respectivului caz ele jc)rtă
;;;1 1):ll'(ea care nu va respecta această clauză îşi va asuma toate riscurile şi consecinţele ce decurg.

\I(!.I;)

! I,l:'tizierca sau neexecutarca obligaţiilor asumate din motive ele forţă majoră nu atrage pentru

1II,il dintre
i':.illllC va fi

părţi pcnalizări
prelungită

sau alte compensalii. Perioada de executare a contractll1ui cle
cu perioada pentru care a fost invocatfl şi acceptată forţa majoră.

I{ 1. I ()
f

I )~lC~, lina elin părţi rezdiază unilateral contractul de concesiune
compenseze daunele ce rezultă.

fără justă cauză,

aceasta va fi

\irUl :-;[1

CAPITOLUL IX
Litigii

\ IrI". Z()
Părţile

vor depune toate diligenţele necesare pentru rezolvarea pe cale
l\\'ll'gcrilor rezultate din executarea prezentului contract de concesiune.

\In. ZI
Eventualele litigii care nu pot fi rezolvate se vor
vît legii.

soluţiona

pe calea

amiabilă

a

instanţelor judecătoreşti,

CAPITOLUL X
Încetarea contractului de concesiune
\ln,22
, I , Prezentul contract de concesiune

încetează în următoarele situaţii:

li) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune, dacă părţile nu au convenit în scris
(iiil' legale de prelungire;
h) 111 cazul denunţării unilaterale justificate de către concedent a contractului de concesiune;
:'1 \;1 trimite notificare prealabilă de 90 zile, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina

i"

Iii I

il \! i:

) Îl1 evul
'ilor conrnlcluak de cZlire coneesionar. prin re/,ijien..' unililtcralJ
lil" ('()I1Cecienl cu plata unei despJgubiri juste şi prealabile în sarcina conccsicu21rului;
li) 111 cClzul nerespectării obligaliilor contractuale de dilre concecknt, prin rezil icre unilatcralZl
li; " l()l1ccsionar cu plata unei
iri juste şi prealabile in sarcina conceelentullli;
\) il1 cazuri de 1'or(2\ major,} nUZi plata unei despăgubiri, la eli
sisten1\.111.1i
sau
; [,,11[1 ill1portemtc din acest;];
r') ;llltorizellia de executare a trC1nsporlului public locC1l de dl!
C1 expirat sem a fost rctraS{l

"} Lel
elin orice cauzJ ;1 contractului
1:1<lll';1 cOllcesillnii vor Il repmtizate C]UpZl cum lumeaz{l:
(1) huuurile proprii rrln13n in proprietatea concesionarului,

bunurile ce au fost utilizatc în

CA PITOL1.JL
\ j -:

1. 2.\

Sllpiimentar, pi'lqile mai convin unnMoarcle:
Programul estimativ al lucrărilor de invesTiţii pentru moelernizări, reabilitări, dezvolti'lri
de capaeili'lţi, obiective noi, precum şi sarciniJe şi responsabilităţile părţilor cu privire
la programe de investiţii şi la condiţiile de finanţare ale acestora sunt l,rezentate fîzic şi
valoric astfel:
- în Anexa nr, SC obiective de investitii pe anul 2010 şi a utilajelor
independente finanţate din surse proprii;
- în Anexa nr. Sc obiective de investiţii propuse să fie finanţate din bugetul
Consiliului Local al municipiului Reşiţa pe anul 2010,
CI
Sarcinile şi responsabilităţile părţilor cu privire la programele de investiţii şi la
conditiile de finanţare ale acestora derivă din Caietul de sarcini şi documentâţiile
existente sau ce vor fi aprobate prin hotărâre de Consiliu Local.
• Politica privind resursele umane este prezentată în Anexa nr. 6C.
• Procesul verbal de predare-preluare a bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică
sau privată a municipiului Reşiţa este prezentat la Anexa nr. 7C.
III
Legitimaţiile de călătorie vor fi tipizate cu regim special, agreate de concedent şi vor fi
utilizate ca legitimaţii individualizate pe traseul concesionat.

CAPITOLUL XII
Condiţii de redefinire a clauzelor contractuale

ARI'. 24
Dacă evoluţia activităţii

economice din Municipiul Reşiţa va impune înfiinţarea unor noi
de transport public, ele se vor realiza prin reorganizarea sistemului de transport şi implicit
li nirca contractului.
8

CAPITOLUL XIII
Dispoziţii finale
\ H L 2:')
le;.I, f\/lodificarea prezentului contract de concesiune se face numai prin act adiţional încheiat

Contractul de delegare a gestiunii nu poate fi modificat prin act adiţional în sensul
in obiectul acestuia a unei activităţi care nu a făcut obiectul delegării gestiunii,
)~) C'oncedelltul poate modifica unilateral partea reglementoră o prezentului controct cIe

pilI[ i,

}pdlll'l'rÎÎ

ii . iil!!mli din cauze

i

'lcatc., cu nOljllc,-m~a prcalahil2l D cOilcesiol](lluJui.

i hU.cntul contnl<.'t cle conccsiune, Împreună cu caietul cle seucini. regulamentul şi anexele
[\;ill<' ililc
din
'liUi voinla pi1rliicl',

'i).

' i ' ) !)IC/TlllU!

contract de conCeSill11e il1t121 in vigoare la data SemJl211ii

şi

a fost incheiat in 2

l)C'

I

BIROUL pURIDIC

ŞI

CONTENCIOS t~Dl\lINISTRATIVl
d

"'f_"

<'

SERVICIUL GOSPODĂRIEURBANĂ
ŞI MEDIU
ŞEF SERVICIU,
BURILE~U CO NELIA

CONTROL P EVENTIV
LUPUELENA
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