JUDETUL TELE OR1VL'-\N
IvItJNICIPfULALEXAl'\)DRlA
CONSILIUL LOCAL

J.J?aIt:Ue _CQutractante__
Prezentul contract se încheie între:
A. Consiliul local al municipiului Alexandria, cu sediul în Alexandria, Strada
Dunarii, nr.139, reprezentat de primar ing. Constantin SIâbescu si director
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B. Societatea comerciala TRANSLOC PREST S.A. cu sediul în Alexandria,strada
Libertatii, nrA58, avînd statutul juridic de societate pe actiuni, înregistrată la Registrul
comertului cu certificatul de înmatriculare nr. 134/382 din 1997, cod fis cal nr.
R9829097'J cod posta} 0700, telefon 314963, fax 047/31009, cont nr.2511.1 - 20.1/ROL
deschis la Banca Com.erciala Romîna, reprezentată de ing. CONSTAl'TTIN
HRISTESCU, fimcfla..J!!RECTOR, m calitate de CONCESIONAR, pe de alta
parte. _
ll. Prevederi generale
Art. 1. Prezentul contract se încheie în temeiul prevederilor cupri...nse în art.38, lit."g"
art. 87, art.12S, alin 2, din Legea m.215/200 1 a administratiei publice locale, precum si a Hotfuirii
consiliului local nr.92/16.09.2002, respectiva Hotfuirii adunarii generale a actionarilor
societatii comerciale nr.27/27.06.2002, a Legii nr.284/2002 privind serviciile de transport
public local de calatori.
Axt. 2. Contractul de concesiune a serviciului public confera autOlitatea locala si
administrativa concesionarului, conform atributiilor stipulate în cadrul acestuia si în caietul de
sarcini anexat, în vederea organizării si realizării tuturor operatiunilor specifice care concura la
îndeplinirea obligatiilor asumate.
Art 3. Efectuarea serviciului public de transport în comun cu autobuze se realizeaza pe
baza de. contract încheiat între prestator si beneficiar (persoane fIzice si juridice.) Aceste .
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legale, precum si pe baza eliberfuii de bilete si abonamente.
m. Obiectul contractllIui de ~oncesiune
i\.rt. 4. Obiectul contracţLllui consta Î11 cedareaŢ~spectiv preluarea gestiunii serviciului
public de transport în comun cu autobuze precum si a folosintei bunmilor imobile aferente
acestuia.
.Art. 5. Serviciul public de transport în. comun cu autobuze se contracteaza în limitele
unitatii administrativ -- teritoriale ale municipiului Alexandria.
.Art 6. Infrastructura aferenta serviciului contractatestefonnatâdintotalitatea . . bumuil or-·
existente si predate în folosinta concesionarului conform Anexei m.2 precum si a tuturor
dotfu-ilor si echipfuilor care se vor realiza în
.. contractului
investitii sau
Art. 7. In perioada derularii contractului, obiectul acestuia poate fi completat prin acte
aditionale încheiate si semnate de pfu-ti cu ocazia modifidhii peJimetrului de realizare a
serviciului sau a pre1ufuii UDm noi dotfu'i si echipamente aferente acestuia.

IV. Durata c:r.H:rtracrului
ani-si intra-- în

odata cu semnarea lui de catre parti.
Art.9. Contractul poate fi prelungit petru o noua perioada de cinci
prin
conventia pâ'...T1:ilor. Fonnele necesare se L1J.WCmeSc cu cel putin trei luni înaintea expirfu:ii
perioadei pentl'll care a fost încheiat.
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Contractul poate înceta si înaintea datei de expirare Dri...ll întelegerea partilor.
.
Art. 1 L În caz de neîndeplinire grava de catre ~una_sJin parti a uneia din obligatiile
sale, dupa ce s-a procedat la o somatie prin care se <.:ere executarea angajamentelor si daca
aceasta somatie rfunîne făra efect,atunci partea îndreptatita poate, din proprie initiativa si fara
.-sbmatie,safaca demersurile necesare pentru rezilierea contractului.
Art 12. În situatia în care interese maj ore impun răscumpararea contractului, aceasta
se poate face numai prin rascumpararea investitiilor realizate de concedent, cu acceptul
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VI. Preturi, tarife si alte prevederi :financiare.
Art. 13. În schimbul concesiun:ii serviciul public de transport în comun cu autobuze,
precum si a folosintei bunmilor cuprinse în perimetrul definit la art. nr. 5, preluate conform
procesului verbal din anexa nr.2, concesionarul datoreaza lunar, concedentului o suma în
valoare de 5.500.000 lei, sub fonna de redeventa, la care se adauga 19 % T.V.A. conform
prevederilor Legii nr. 345/2002.
Art 14. Suma astfel determinata va fi virata în pri..mele zece zile ale lunii urmatoare
perioadeL de referinta, încontuL.concedentului nr.212202074652660 deschis la Banca
Trezoreria Alexandria, sau în numerar la casieria trJ.illariei.
Art15. Nevirarea sumelor datorate la data si în conditiile prevăzute de alineatul
precedent, atrage dupa sine pena1itati în valoare de 0.06 % pentru fiecare zi de întîrziere
asupra sumei datorate, rara ca aceasta sa excluda daunele interese care ar putea fi pretinse
de concedent Coeficientul majorarilor de 0,06 % , se va modifica în cazul aparitiei unor
noi reglementari legislative.
Ărt 16. Daca întrrziereaeste mai mare de 30 de zile calendaristice fata" de termenul
scadent si daca în aceasta perioada nu intervine o alta întelegere între pfuiisi nu este
invocata forta majora, concedentul poate cere instituirea regimului special de supraveghere
economico - fmanciara.
Art.17. Concesioarul este autorizat sa perceapa de la beneficiari contravaloarea
serviciilor prestate, pe baza de contract, comanda bilete sau abonamente la tarifele în
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III abonament lunar valabil 60 de calatorii - 160.000 lei
Art.18.Revizuireasi modificarea tarifelor se va face cu respectarea .prevederilor
legale în vigoare la acea data, în functie de evolutia preturilor în economie si de politica SI
strategia serviciului aprobata de Consiliul local. În toate cazurile nivelul tarifului practicat
trebuie sa acopere cel putin cheltuielile reale legate de realizarea serviciului prestat,în
conditiile unei gestiuni eficiente, precum si toate taxele si impozitele prevăzute de lege, pe
careeoncesionaml trebuiesaleplateasdL . _ ,.
VII. Obligatiile pârtiloL
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dotarilor aferente acestuia sunt precizate în caietul de sarcini ( Anexa m.I )

.""~:.·.::~~ICG~:;i~:,

o bligatilleconcesionaruJ.ui

_.0

Art. 20. Obligatiile de bază ale concesionarulm sunt:
.
1.Sa depuna toate diligentele necesare pentru a conserva intc;gritatea b~uriloI si
dotâ"J.--i1or preluate în exploataTe, pe toata durata derularii contractului.
2.Să asigure o crestere permanenta a eficientei si calitatii serciciului prestat.
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4.Să nu încheie contracte de subconcesiune a serviciului ce face obiectul prezentu.lui
contract cu alte persoane juridice sau fizice decît cu acordul expres al .C::onsiliului local.
5.Sa predea Consiliului local si celorlalte institutii abilitate, la termenele prevăzute
prin reglementari, darile de seama statistice, tehnice si fInanciar - contabile solicitate.
6.Sapunala dispozitia reprezentantilor Consiliului local-sia organelor ··de controlabilitate, toate evidentele si informatiile solicitate în legatura cu executia contractului.
7.Să preia la data încheierii contractului întregul personal angajat în realizarea
...............-.serviciului-contractat.Dupau·ei.. Juni...deJaserrmarea..contractului, . concesionaruLpoate.Qâ._ ......_ .... _.
aplice propria sa politica de selectie, calificare, precalifIcare, disponibilizare si salarizare,
conform contractului colectiv de munca negociat si încheiat cu organizatia sindicala.
8.Sa asigure conditii optime de instructaj privind cunoasterea si aplicarea normelor de
protectia muncii specifice activitatilor desfăsurate în cadrul serviciului contractat. Sa ia
masurile necesare privind protectia mediului, igiena si siguranta la locul de munca.
9.Să restituie la încetarea contractului, gratuit si libere de orice sarcini toate bunurile SI
dotârile proprietate publica, care sunt în folosinta sa la acea data, în stare tehnica
corespunzatoare duratei de funtionare expirata.- ..
10. Sa predea concedentului la încheierea contractului toata documentatia tehnica
referitoare la serviciul gestionat, inclusiv cărtile constructiilor, planurile de retele, schemele
tenologice etc. cu încheiere de bordel:ouri si procese verbale.
Art.21. Obligatiile specifice ale concesionarului.
_ 1.Sa preia în sarcina sa întreaga responsabilitate legata de exploatarea, întretinerea,
repararea, modemiz3f,ea si dezvoltarea serviciului public contractat a ~chiparilor existente si
.
viitoare aferente acestuia.
2. Sa realizeze montajele fmanciare necesare efectuarii lucrarilor de investitii,
utilizînd în acest scop, pe lînga resursele proprii, toate fondurile care pot fI mobilizate
în conformitate cu reglementarile legale.
.....~~;cş,g.~îgW!7;'tr~,~12ş~!gl'atll~t...Pellt:rusallli'iatii primariei pe.baza .1egitimatiei...de.
S;y~GiF;îÎI;:ţiliipurpiogramuhii de luc:ru aI yirimariei.
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specificeaIecollceaentulul sunt:---. - .----1.Sa predea concesionarului la data începerii contractului toate bunurile si dotarile
aferente serviciului public de transport calatori cu autobuze cu inventarul existent, libere
de orice sarcini, pe baza de procese verbale de predare - primire;
2. Sa notilice tuturor partilor interesate informatia referitoare la încheierea
prezentului contract.
3. Sa· asigure controlul respectării conditiilor cuprinse în prezentul' contract, în
caietul de sarcini si în regulamenntul de serviciu.
..
4:Sa'ihtervina; la cerere; în rezolvarea problemelor care' depasesc posibilitatile' de .
solutionare ale concesionamlui. Sa faciliteze acestuia autOlizarea lucrărilor si interventiilor
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Art.2t~Oblig.atiile

5 _Sa medieze, pe baza competentelor si a cadrului legal, eventualele divergente,
sesizari, plîngeri etc. care apar Între concesionar si beneficiarii serviciului contractat
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6. Sa rascumpere la incetarea contractului plusurile valorice, instalatiile,
echipamentele si dotarJe facute cu aprobarea sa de catre concesionar, pri1l investitii
fmantate din sursele proprii ale acestuia la v0l 1oarea ramasa neamortizata pînă la data
respectiva.
'li Sa~per~fu:wi. de_ ia bngetJlÎ . local coutraJLalo..ar~ le.giţimaţiilof._d~·e:;,-.__
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contravaloarea legitimatiilor de calatorie pentru persoanele care beneficiază de protectie
socială, vor fi virat~ lumrr de c~tre. Consiliul local conform normelor legale în vigoare,
pînă

la data de 30 ale lunii următoare perioadei de referintă.
8. Să asigure cadrul organizatOlic privind garantarea folosirii exclusive a statiilor
publice de· pe faza municipiului·AJexandria,de catre concesionar,
Art.23. Obligatllle specifice ale concedentului sunt:
1.Să stabileasca strategia de dezvoltare pe termen mediu si lung a serviciului
.public de_transportîn_COJJl]lll cu.._qJJţQ.b]g~ şi_ş.â C1m()bţ progr':lm~l.~ ..__c.ie..j!!y~şţitE :r.t~.c:~.s.~;:;
transpunerii în practică a acestuia.
2. Să participe alături de concesionar la realizarea montajelor fmanciare necesare
derularii investitiilor aprobate si sa -1 sprijine în recuperarea fondurilor angajate.
VIII. Răspunderea contractuală
Art.24. Pentru nerespectarea obligatiilor stabilite prin contract si caietul de sarcini,
partile datorează penalităti si daune. Forta majoră apăra de raspundere partea care o invocâ.
În cazul în care una dintre parti nu - si fudeplineste obligatiile din prezentul contract,
invocînd forta majoră, aceasta este obligată sa notifice celeilalte parti,jp. scris, fu teffilen de
15 zile de la apa.ritia motivului invocat, începutul si sIrrsitul respectivului caz de forta
majora. Notificarea a fi însotita de o confi...rrnare care sa certifice realitatea si exactitatea faptelor
si datelor continute în respectiva nota. Partea care nu va respecta aceste clauze isi va asuma
toate riscurile si consecintele ce decurg.
Prin forta majora se înteleg toate evenimentele neprevăzute sau prevăzute dar
inevitabile care apar dupa incheierea contractului si care impiedica îndeplinirea obligatiilor
asumate.
Art.25. Întîrzierea sau neexecutarea obligatiilor asumâte, din motive de forta majora,
nu atrage dupa sine pentru niciuna din parti, penalizan sau altecompensatii. Perioada de
executare a contractului va fi prlungita cu perioada pentru care a fost invocata rorta majora.
Art.26. Daca una din parti reziliaza unilateral contractul, fara o justa cauza, aceasta
va fi tinuta sa compenseze daunele ce rezulta.
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toareaî1igeiiTele·-ilecesarepentru-a-f(;zotva-p·e-eaieamiabila neîntelegerile rezultate din executarea prezentului contract..
Art.28. Eventualele litigii se vor solutiona pe calea arbitrajului sau a instantelor de
judecata, potrivit legii.
X. Dispozitii finale
Art.29. Prin semnarea contractului concesionarul confrrma ca a luat act de toate
conditiile impuse de concedent prin caietul de sarcini si celelalte documente anexa si care le
accepta integral.
. ······:Art.30;Modificarea sau adaptarea contractului se poate face cu acordulpârtilor,
prin act aditional.
C::::2;';.::>~:.;
Art.3LDin pr~?e:q.tul .contra:::t tac, parte integranta . anexele:
-'~'

G

~
~E4

-'" f • ~_

-..,

-~

~

-.c:

-

;.~~~~~~( ~ ~~ _:4 -:':~: ~

j

,~ f ,. --

- -

-- -

.~~-""' __

J

•

.'_ -

-

,.

-

.<..-

/

"

-

-

-_.:.,~:':-.. _\_~'";>~:....~--....

J_

"'-'~:~

,-

' .

-

-'-"

~

--

'-:'~::---'1 - ;::.:.•: :.....:~

pTOcesul - verbal de predare - primire a bunurilor, instalatiilor,echipamente1or
si dotarilor aferente serviciului contractat;
111'.3: peTimetrul în care se realizeaza servicÎll1 public contractat;
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Prezentui contract ne conceSllme a fost încheiat
exemplare.
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CONCESIONAR,

CONCEDEN1',

Director:
Constaytin Hristescu
" . . _ _ • _ _ • __ ._•• _ _ •••• ,

Jurisconsult:
Directia arhitectIrrâ sistemafuare:
Postumia
Stefan
Ion Rosu
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