ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
ORAŞUL SOVATA

HOTĂRÂREA Nr. 45 /23.09.2010
Cu privire la aprobarea contractarea serviciului public de transport local de persoane
pe teritoriul Oraşului Sovata
Consiliul Local al Oraşului Sovata, Judeţul Mureş
Având în vedere Expunerea de motive a Viceprimarului oraşului Sovata înregistrat cu
nr. 8902/23.09.2010 precum şi Referatul de specialitate al Compartimentului de Investiţii şi
licitaţii înregistrat cu nr. 8921/23.09.2010 privind contractarea serviciului public de
transport local de persoane pe teritoriul Oraşului Sovatacu ofertantul câştigător al licitaţiei s.c.
Transport Local S.A. Tg.Mures ;
Ţinând cont de H.C.L. nr.36/06.05.2008, privind atribuirea în gestiune delegată a
serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Oraşul Sovata, precum
şi H.C.L. nr. 33/30.06.2010 cu privire la aprobarea Caietului de sarcini şi a Regulamentului
pentru organizarea transportului public local de persoane pe teritoriul Oraşului Sovata;
În conformitate cu:
prevederile Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local;
prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice;
prevederile Ordinului nr.353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii
serviciilor de transport public local nr.92/2007;
prevederile Ordinului nr.263/06.12.2007 privind aprobarea Normelor-cadru privind
modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public
local;
prevederile Ordinului nr.972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru
efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport
public local;
prevederile Ordinului nr.206/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de
autorizare a autorităţilor de autorizare pentru serviciile de transport public local;
prevederile Ordinului nr.207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de
acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local;
prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/19.04.2006 pentru atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile Hotărârii Guvernului României nr.925/19 iulie 2006 pentru aprobarea
normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii;
prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.109/2005 privind transporturile rutiere, cu
modificările şi completările ulterioare;
prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
Ţinând cont de avizul favorabil al Comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.5 lit.”a”, alin.6 lit „a” pct.14 precum şi art.45 alin.1
din Legea nr.215/2001 privind administraaţia publică locală, republicată şi modificată,
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HOTĂRĂŞTE:
ART.1. – (1) Se aprobă concesionarea serviciului public de transport local de
persoane pe teritoriul Oraşului Sovata ;
(2) Încheierea şi semnarea contractului de delegare a serviciului public de
transport local de persoane pe teritoriul Oraşului Sovata, în termen de 30 de zile de la data
adoptării prezentei hotărâri, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 2.- Aprobarea acordării de înlesniri persionarilor la transport urban de călătoro
pe mijloacelele de transport aparţinând S.C. Transport Călători S.A. Tg. Mureş astfel după
cum uremază:
a.) – pensionarii şi persoanele pensionabile care au vârtsa de sub 65 de ani, să
beneficieze de un abonament, achitând 50 % din contravaloarea acestora.
b.) - pensionarii şi persoanele pensionabile care au vârtsa peste 65 de ani, să
beneficieze de un abonament subvenţionat 100% de către Consiliul local al
oraşului Sovata.
ART.3 – Eliberarea abonamentelor urmează a fi făcută de către S.C. Transport
Călători S.A. Tg. Mureş, prin centrul de distribuire a biletelor, pe baza adeverinţei eliberate
de către Compartiementul de Asistenţa socială şi Autoritate tutelară din cadrul primăriei
oraşului Sovata şi care va fi reînnoit trimestrial. Pe baza adeverinţelor eliberate se va ţine
evidenţa abonamentelor eliberate în vederea decontării lor.
ART.4 – Prin adoptarea prezentei se abrogă H.C.L. nr. 8/27.02.2004.
ART.5. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează
Compartimentul Administrativ, Autorizare, Monitorizare şi Control a Activităţilor de
Transport din cadrul aparatului de specialitate al Primarul Oraşului Sovata.

Preşedinte de şedinţă,
PETER HUBA

Contrasemnează Secretar,
DOMOKOS ANDRAS
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