CONTRACT
de concesiune a transportului public local de

călători

CAPITOLUL 1
Partile contractante
Consiliul Local al Municipiului Deva cu sediul in Deva, str. P-ţa Unirii nr. 4, judetul Hundedoara,
reprezentat prin Mircia Muntean, având functia de primar, in calitate de concendent, pe de o parte, si
Operatorul de transport SC DEVA TRANS. S.A. cu sediul in Deva, str. DEPOZITELOR nr. 2. judeţul
Hunedoara, înregistrat sub nr. J20/897/1995 la Registrul comertului Hunedoara, având codul unic de
inregistrare R 2111722, reprezentat legal prin MARIAN MUNTEAN director general, reprezentând
căştigatorul licitatiei publice conform Procesului-verbal nr. 55699/17.12.2004, in calitate de concesionar,
pe de alta parte.
CAPITOLUL fi Obiectul contractului de concesiune
----lA'\.~RC-JTHltC;\:O:tibHb_1__ebit~ontractuluide

conceSiune este efectuarea transportului public local de calatori
cu microbuze conform prevederilor stipulate in caietul de sarcini anexă la prezentul contract;

CAPITOLUL III Durata contractului
ARTICOLUL 2
2.1. Durata contractului de concesiune este de 5 ani si acesta intra in vigoare o data cu semnarea lui de
catre ambele parti.
2.2. Caietul de sarcini si anexele care fac parte integranta din contractul de concesiune, din care decurg si
efectele economico-financiare, pot fi revizuite anual, cu acordul ambelor parti.
2.3. La expirarea duratei contractului de concesiune va avea loc o noua licitatie la care concesionaml, are
drept de preemptiune.
CAPITOLUL IV Preturi, tarife, subventii si alte prevederi financia,'c
ARTICOLUL 3 In cazul concesionarii transportului public local de calători concesionarul datoreaza
trimestrial o suma in lei (echivalentă cu valoarea la cursul zilei a sumei de 3933 euro) , sub formă de
redeventă, stabilită prin licitatie.
.
ARTICOLUL 4 Redeventa astfel calculată va fi virată pană la data de 25 a ultimei luni din trimestrul în
curs, la Directia impozite si taxe locale a Primăriei Municipiului Deva.
AR TICOLUL 5 Nevirarea sumelor datorate la data si in conditiile prevazute la art. 4 atrage suportarea de
dobânzi penalităti conform legislatiei in materie de impozite si taxe.
ARTICOLUL 6 Dacă intârzierea virării sumelor datorate este mai mare de 30 zile fată de tem1enul scadent
si dacă in această perioadă nu este invocată forta majoră s-au nu intervine o nouă intelegere intre părti,
prezentul contract incetează de drept făra somatie sau punere in intârziere si fără interventia instantei de
judecată

AR TICOLUL 7 Concesionarul este autorizat să perceapă de la beneficiarii transportului contravaloarea
serviciilor prestate pe baza de legitimatii de calătorie valabile la tarifele in vigoare, negociate conform
metodologiei prevăzute de reglementările legale.
ARTICOLUL 8 Stabilirea sau modificarea tarifelor se va face cu respectarea prevederilor legale in vigoare
la data respectivă.
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CAPITOLUL V Drepturile partilor
A. Drepturile concesionarului
ARTICOLUL 9. Concesionarul are urmatoarele drepturi:
a) sa incaseze tarifele aferente transportului public local de calatori prestat;
b) sa actualizeze tarifele cu indicele preturilor de consum, in baza hotararii C.L. Deva.
c) sa utilizeze patrimoniul propriu pentru asigurarea serviciului de transport public local de calatori;
d) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, conform legislatiei in vigoare, se
poate adresa instantei competente;
e) sa aiba acces liber si nediscriminatoriu la activitatile de transport rutier desfasurate pe drumul public.

B. Drepturile concedentului
ARTICOLUL

la

Concedentul are dreptul ca in cazul unor abateri-,graYe-Si~~tecomisiei
operatorului caruia i s-a concesionat transportul public local

~_ _----cjud~Bterizafe-retragereaautonzatIei

de calatori.

CAPITOLUL V Obligatiile partilor
A.· Obligatiile -concesionaruluiARTICOLUL Il
11.1. Concesionarul este obligat sa respecte regulile asumate prin contractul de concesiune si caietul de
sarcini si normele specifice transportului public local de calatori, completate de reglementarile aprobate de
Consiliul local al municipiului Deva.
11.2. Concesionarul este obligat:
a) sa efectueze transportul public local de calatori conform prevederilor din caietul de sarcini, in conditii
de calitate, siguranta, regularitate si eficienta;
b) sa fundamenteze si sa supuna concedentului tarifele ce vor fi utilizate in activitatea de transport public
local de calatori;
c) sa nu subconcesioneze servicii si bunuri care fac obiectul concesiunii/inchirierii, dupa caz;
d) sa plateasca redeventa la valoarea prevazuta si la termenul stabilit in contractul de concesiune.
d) sa nu incarce artificial costurile de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale
prevazute in normele privind achizitiile de lucrari, bunuri sau servicii;
e) sa puna la dispozitie publicului calator mijloace de transport care sa indeplineasca conditiile impuse
de legislatia in vigoare privind siguranta circulatiei si protectia mediului;
f) la incetarea contractului de concesiune din alte cauze decat prin ajungerea la termen, excluzand forta
majora si cazul fortuit, sa asigure continuitatea prestarii activitatii, in conditiile stipulate in contract, pana la
preluarea acesteia de catre concedent sau de alt concesionar, dar nu mai mult de 90 de zile;
g) in cazul in care sesizeaza existenta sau posibilitatea existentei unei cauze de natura sa conduca la
reducerea activitatii, va notifica de indata acest fapt concedentului, in vederea luarii masurilor ce se impun
pentru asigurarea continuitatii activitatii;
h) sa incheie si sa onoreze contractele de asigurari pentru mijloacele de transport detinute, precum si
asigurarea calatorilor si bunurilor acestora, conform prevederilor legislatiei in vigoare privind asigurarile;
i) sa informeze permanent calatorii cu privire Ia traseele, programele de circulatie deservite, tarifele
aplicate, precum si modificarea acestora;
j) sa aplice normele de protectie a muncii specifice activitatii desfasurate in cadrul serviciului contractat;
k) sa asigure accesul organelor de control ale concedentului la informatiile privind executarea serviciului
concesionat
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1) sa utilizeze numai legitimatiile de calatorie tipizate, cu regIm special, asigurate pnn gn}
concedentului, conform hotararii consiliului local
m) sa respecte orice prevederi care deriva din reglementarile in vigoare, din hotararile consiliului local.
n) sa execute transportul public local de calatori in conditia in care operatorul detine licienta de transpoI1
rutier public ,autorizatie eliberata de comisia judeteana pentru transport public local de calatori, detine
pentru fiecare autovehicul utilizat licienta de executie pentru transport public de calatori si respectiv
Autorizatie pentru vehicul eliberata de Consiliul local Deva prin serviciul de specialitate.
B. Obligatiile concedentului

ARTICOLUL 12
12.1. Concedentul este obligat sa respecte regulile asumate prin contractul de concesiune si caietul de
sarcini, precum si Normele-cadru privind organizarea si functionarea serviciilor regulate de transport
public local de calatori, completate de reglementarile aprobate de consiliul local.
12.2. Concedentul este obligat:
a)sa notifice la cererea partilor interesate informatii referitoare la incheierea prezentului contract de
concesiune;
b) sa asigure controlul si monitorizarea respectarii conditiilor cupri n se i~ooi-lli---oontractl:le conceslUne~-
in caietul de sarc--inÎ si in normele-cadru prevazute mai sus;
c) sa intervina, la cerere, in rezolvarea problemelor care depasesc posibilitatile de solutionare ale
concesionarului;
d) sa faciliteze concesionarului autorizarea lucrarilor si investitiilor pe domeniul public si privat, necesare
realizarii serviciului contractat, in conformitate cut:egtementarilelegal~; " - -' ,,- __
. - e) sa medieze, pe' baza competentelor sf cadrului legal, eventualele divergente, sesizari, plangeri etc. care
apar intre concesionar si beneficiarii serviciului contractat.
f.) sa isi asume pe perioada derularii contractului de concesiune toate responsabilitatile si obligatiile ce
decurg din calitatea sa de proprietar, cu exceptia celor transferate in mod explicit in sarcina concesionarului
prin caietul de sarcini;
g) sa nu il tulbure pe concesionar in exercitiul drepturilor rezultate din prezentul contract;
i) sa notifice concesionarului aparitia oricaror imprejurari de natura sa aduca atingere drepturilor sau
intereselor concesionarului;
j) sa asigure exclusivitate concesionarului in exploatarea traseelor contractate de acesta in baza prevederilor
din caietul de sarcini;
k) sa nu modifice in mod unilateral contractul de concesiune in afara de cazurile prevazute expres de lege
sau de prevederile contractului.

a
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-
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CAPITOLUL VII Clauza contractuala privind protectia mediului
ARTICOLUL 13 Concesionarul se obliga ca pe perioada derularii contractului de concesiune sa
respecte legislatia, reglementarile, precum si hotararile autoritatilor administratiei publice locale in vigoare
privind protectia mediului.
CAPITOLUL VII Raspunderea contractuala

ARTICOLUL 14
14.1. Forta majora, definita conform legii, apara de raspundere partea care o invoca.
14.2. In cazul in care una dintre parti nu isi indeplineste obligatiile prevazute in prezentul contract de
concesiune, invocand forta majora, aceasta este obligata sa notifice celeilalte parti in scris, in tennen de 5
zile de la aparitia motivului invocat, inceputul si sfarsitul respectivului caz de forta majora. Partea care nu
va respecta aceasta clauza isi va asuma toate riscurile si consecintele ce decurg.

ARTICOLUL 15
Intarzierea sau neexecutarea obligatiilor asumate din motive de forta majora nu atrage pentru nici un;
dintre parti penaIizari sau alte compensatii. Perioada de executare a contractului de concesiune va f
prelungita cu perioada pentru care a fost invocata si acceptata forta majora.

ARTICOLUL 16
16.1 Daca concesionarul este un grup de operatori asociati, orice neindeplinire a sarcinilor contractuale si a
prevederilor caietului de sarcini din partea unui membru asociat ramane in sarcina grupului asociat.
16.2 In cazul retragerii unui operator dintr-un grup de operatori asociati, grupul de operatori respectiv este
obligat sa preia sarcinile si obligatiile acestuia care deriva din contract si caietul de sarcini.
CAPITOLUL IX Litigii

--_.------

ARTICOLUL 17
17.1. Partile vor depune toate diligentele necesare pentru rezolvarea pe cale amiabila a neintelegerilor
rezultate din executarea prezentului contract de concesiune.
ARTICOLUL 18
Eventualele litigii care nu pot fi rezolvate conform prevederilor arLIJ-s€-.ver-seltlti:omrp-e-calea
instantelor-Judecat~H~sti,p()trividegii.
CAPITOLUL X Incetarea contractului de concesiune

ARTICOLUL 19
19.1. Prez-entulcontract deconcesitineinceieazainurmatoarele situatii:
a) la expirarea duratei stabilite in contractul de concesiune.
b)in cazul denuntarii unilaterale justificate de catre concendent a contractului de concesiune; acesta va
trimite o notificare prealabila de 90 de zile, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina
concedentului;
c) in cazuri de forta majora
d) autorizatia emisa de comisia judeteana de executare a transportului public local de calatori a expirat
sau a fost retrasa .
e) prin rascumpararea concesiunii in cazuri justificate, pe baza unui act administrativ al autoritatii care a
aprobat concesionarea si a unei documentatii de stabilire a valorii rascumpararii; in acest caz de incetare a
concesiunii nu se percep daune;
19.2 Prezentul contract inceteaza de drept fara somatie sau punere in intarziere si fara interventia
instantei de judecata in urmatoarele situatii:
a) neplata redeventei datorate
b) nerespectarea licentei pentru executarea transportului public local de calatori de catre operator.
c) executarea transportului public local de calatori cu vehicule care nu au licienta de executie potrivit
tipului de transport public local de calatori, care nu sunt in evidenta Registrului special si care nu
beneficiaza de Autorizatie eliberata si vizata de Consiliul local Deva prin grija serviciului de
specialitate.
d) savarsirea de abateri grave de la prezentul contract, nerespectarea Regulamentului si a Caietului de
sarClill.

CAPITOLUL XI Alte clauze

ARTICOLUL 20
Legitimatiile de calatorie vor fi tipizate cu regim special, asigurate prin grija concedentului, si vor fi
utilizate ca legitimatii individualizate;

1G
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CAPITOLUL XII Dispozitii finale

ARTICOLUL 21
Prezentul contract de concesiune are la baza urmatoarele documente de referinta:
a) Legea serviciilor publice de gospodarie comunal a nr. 32612001, cu modificarile ulterioare;
b) Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile ulterioare;
c) Ordonanta Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de calatori,
aprobata cu modificari prin Legea nr. 284/2002;
d) Legea nr. 219/l998 privind regimul concesiunilor;
e) Hotararea Guvernului nr. 2] 6/1999 'pentru aprobarea Normelor metodologice-cadru de aplicare a
Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modificarile ulterioare;
f) Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari prin Legea nr,
105/2000, cu modificarile ulterioare.
g)Ordinul nr. 1842/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare si efectuare a
transporturilor rutiere si a a citÎvitatilor conexe a acestora.
ARTICOLUL 25
25.1. Modificarea prezentului contract de concesiune se face numai prin act aditional incheiat intre parti.
25.2Concendentul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului CDntr.acLd-e---GG-Acesiune
_ _ _ _-'ILU1J.w.lm~a
....i d-Î-I+----Gauze jtts-tit1-care---;-rrr--oaza actelor normatIve în domeniu,
cu notificarea prealabilă a
concesionarului,
ARTrCOLUL 26
26.1. Prezentul contract de concesiune, impreuna cu Caietul de sarcini si Regulamentul de organizare a
serviciului transport public local care fac parte integranta clip a,eeşta,JcprezilUa vointa partilor.-- . . -- . . -- _......... - . -26,2, Prezentul CDntract' de -col1cesJune 111tra In vigoare la data semnarii si a fost incheiat in
exemplare
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ANEXA. NR.l
ACT ADITIONAL NR. 1 LA CONTRACT NR 435/05.01.2005

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
MlJNICIPIUL DEVA, cu sediul în DEVA str. Piaţa Unirii nr. 4, tel. 213435,
cont virament nr. 246302204374393,deschis la Trezoreria Deva, reprezentată prin Mircia
Muntean, Primar al Municipiului Deva, în calitate de concendent, pe de o parte.
ŞI

OPERATORUL DE TRANSPORT S.c. Devatrans S.R.L. cu sediul in Deva,
str.Depozitelor, nr. 2, jud. Hunedoara, persoana juridica inmatriculata la Registrul
Comeliului sub numarul J20/897/1995, codul unic de inregistrare R2111722, reprezentata
prin Marian Muntean, avand functia de director general, reprezentand castigatorul
licitatiei publice conform procesului verbal nr.55699/17/12/2004 in calitate de
concesionar,
Părţile

au convenit următoarele,

Art. 1. Se modifica Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini care face parte integranta din
Contractul de concesiune a transportului public local de calatori nr. 435/2005, dupa cum
urmeaza:
Traseul nr.S
Tur: Orizont-Eminescu-Kartodrom-Balcescu 1-Bacescu2-DorobantiSarmismob-Complex Comercial Real
Retur: Complex Comercial Real-Sarmismob-Renel-SUT-Matex-Sala SpOliurilorPoliclinica Veche-Uzo Balcan-Orizont
Traseul nI'. 4
"
Tur: Gara -Opera -Lido- Marastil- Sala Sporturilor- Matex- SUT-'-S=a=r=m=is=n=lo=b'---Complex Comercial Real
•
Retur: Complex Comercial Real- 8UT- Matex- Sala Sporturilor- MarastilMiorita-Banca Romaneasca-Piata-Gara,
Toate celelalte clauze din contract rămân neschimbate.
Prezentul act adiţional a fost încheiat astăzi /2. ,p 2Cfifîntr-un număr de 2 (două)
exemplare, dintre care 1 exemplar pentru concedent şi I exemplar pentru concesionar.
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ACT ADITIONAL NR. 2
de calatori nr.435!OS.O 1.20()5.
intre Municipiul Deva si S.c. Dc\'atmns S.R. L

~1\{il'Jl~aENlf)~-cetR~~iund a transportului public local

i!1l

Autoritatea contractanta MUNICIPIUL DEVA, cu sediul în DEVA. PIATA UNIRI I \,R-1. (
flscal 4374393. Telefon 0254/213435. 218325. Fax 0254/226176. reprezentat prin \llRi ; \
f\IUNTEAN. funcţia PRIiVIAR. în calitate de conccndent pe de o parte si.
Operatorul de transport se Devatrans SRL cu sediul in Deva. str.Depolikil'l'. 1,
jud. Hunedoara. persoana j urudica inmatriculata la Registrul Comertul ui sub numarul .J 2(J/~lJ7 ! \,' ".
codul unic de inregistrare R 2111722. reprezentata prin f'vlarian Îvluntean. avand functie] de <li)". ;
general. in calitate de concesionar

De comun acord stabilesc urmatoarele:
Art.I. -Durata Contractului de concesiune a transportului public local de caLil,,!j
nr.435/05.01.2005. se prelungeste până la semnarea noului contract de delegarc a ge~ti<iiiii
Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate ca urmare a pn.1Ccdurii
demarate în bala Ordinului nr.263/2007 privind modalitatea de atribuire a contractelor de lkkgi\J' ,i
gestiunii serviciilor cle transport public local si a Hotărârii Consiliului local nr.397/2009.
- - - - - - - - - - A A - r lt,l. --E'-elel-a+te-preveeleria!e·-E'trrtt-mettt+tti-dt..'·-eernee<>itit1e--crlfttl1spo rtultti-r tii dici ne: ,t+-tl-c--calatori nr.435/05.0 1.2005 raman neschimbate.
Art.3. - Prezentul act aditional a fost incheiat azi
.in 2 exemplare. uilui ,'e:ll r !,
fiecare parte.
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ACT ADITIONAL NR.3
la contractui' de concesiune a transportului public local de calatori nr 435/05.01.2005
incheiat intre Municipiul Deva si SC Devatrans SRL

,",,~ A~__. " " ' _ . _ , ' - - -
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PĂRŢILE CONTRACTANTE
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MUNICIPIUL DEVA, cu sediul în DEVA str. Piaţa Unirii nr. 4, tel. 213435,cod fiscal
4374393, telefon 0254/213435, 218325, fax 0524/226176 reprezentată prin Mircia Muntean,
Primar al Municipiului Deva, în calitate de concendent, pe de o parte.
şi

OPERATORUL DE TRANSPORT S.C. Devatrans S.R.L. cu sediul in Deva,
str.Depozitelor, nr. 2, jud. Hunedoara, persoana juridica inmatriculata la Registrul Comertului sub
numarul 120/897/1995, codul unic de inregistrare R2111722, reprezentata prin Marian Muntean,
având functia de director general, reprezentând caştigatorul licitatiei publice conform procesului
verbal nr. 55699/17/12/2004, în calitate de concesionar,
Părţile

au convenit următoarele,

Art. 1. Se modifica Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini care face parte integranta din
Contractul de concesiune a transportului public local de calatori nr. 435/2005, dupa cum urmeaza:
_ traseul nr. 6 se plelungeşte cu staţii din cmliertlhHn zona Zăvoi Archia, traseul urmând a fi:
DUS: Gara - Opera - BTT - Policlinica veche - Licee Industriale - Uzo Balcan- OrizontCimitir -Cartier Zăvoi - Archia
ÎNTORS: Archia - Cartier Zăvoi - Eminescu (blocuri Mintia) -Bălcescu 1 - Bălcescu 2 Mioriţa - Loto - Mall - Gara
Art. 2 Toate celelalte clauze din contractul de concesiune a transportului public local de
.;alatori m. ifJ5/05.0 1.2005 cu modificarile ulterioare r.3mân neschimbate.
într-un număr de 2 (două)
Art. 3. Prezentul act adiţional a fost încheiat astăzi
exemplare, unul pentru fiecare parte.
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CONTRACT
de concesiune a transportului public local de călători
CAPITOLUL 1
Partile contractante
Consiliul Local al Municipiului Deva cu sediul in Deva, str. P-ţa Unirii nr. 4, judetul Hundedoara,
reprezentat prin Mircia Muntean, avand functia de primar, in calitate de concedent, pe de o parte, si
Operatorul de transport SC TIRIUS TRANSTUR S.R.L. cu sediul in Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37 A,
judeţul Hunedoara, înregistrat sub nr. 120/834/2004 la Registrul comertului Hunedoara, avand contul
R041RNCB300000000543004, deschis la BCR Deva, codul unic de inregistrare 16467798, reprezentat
legal prin TIBERIU DUMA director general, reprezentand castigatorul licitatiei publice conform
"~''''\ Procesului-verbal nr. 55699/17.12.2004, in calitate de concesionar, pe de alta parte.
'··1 CAPITOLUL II Obiectul contractului de concesiune

---ARTICOLuL 1 ObIectul contractului de concesiune este efectuarea transportului public local de calatori
cu microbuze conform prevederilor stipulate in caietul de sarcini anexă la prezentul contract;

CAPITOLUL III Durata contractului
ARTICOLUL 2
2.1· Durata contractului de concesiune este de 5 ani si acesta intra in vigoare o data cu semnarea lui de
catre ambele parti.
2.2. Caietul de sarcini si anexele care fac parte integranta din contractul de concesiune, din care decurg si
efectele economico-financiare, pot fi revizuite anual, cu acordul ambelor parti.
2.3. La expirarea duratei contractului de concesiune va avea loc o noua licitatie la care concesionarul, are
drept de preemptiune.
\

) CAPITOLUL IV Preturi, tarife, subventii si alte prevederi financiare

":0,

ARTICOLUL 3 In cazul concesionarii transportului public local de calatori concesionarul datoreaza
trimestrial o suma in lei (echivalentă cu valoarea la cursul zilei a sumei de 3762 euro) , sub forma de
redeventa, stabilita prin licitatie.
ARTICOLUL 4 Redeventa astfel calculata va fi virata pana la data de 25 a ultimei luni din trimestrul în
curs, la Directia impozite si taxe locale a Primariei Municipiului Deva.
ARTICOLUL 5 Nevirarea sumelor datorate la data si in conditiile prevazute Ia art. 4 atrage suportarea de
dobanzi penalitati conform legislatiei in materie de impozite si taxe.
ARTICOLUL 6 Daca intarzierea virarii sumelor datorate este mai mare de 30 zile fata de termenul scadent
si daca in aceasta perioada nu este invocata forta majora sau nu intervine o noua intelegere intre parti,
prezentul contract inceteaza de drept fara somatie sau punere in intarziere si fara interventia instantei de
judecata.
ARTICOLUL 7 Concesionarul este autorizat sa perceapa de Ia beneficiarii transportului contravaloarea
serviciilor prestate pe baza de legitimatii de calatorie valabile la tarifele in vigoare, negociate conform
metodologiei prevazute de reglementarile legale.
ARTICOLUL 8 Stabilirea sau modificarea tarifelor se va face cu respectarea prevederilor legale in vigoare
la data respectiva.
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'CAPITOLUL V Drepturile partilor
A. Drepturile concesionarului
ARTICOLUL 9, Concesionarul are urm(}toarele drepturi:
a) sa incaseze tarifele aferente transportului public local de calatori prestat;
b) sa actualizeze tarifele cu indicele preturilor de consum, in baza hotararii C.L. Deva.
c) sa utilizeze patrimoniul propriu pentru asigurarea serviciului de transport public local de calatori;
d) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, conform legislatiei in vigoare, se
poate adresa instantei competente;
e) sa aiba acces liber si nediscriminatoriu la activitatile de transport rutier desfasurate pe drumul public.

B. Drepturil'e concedentului
ARTICOLUL 10 Concedentul are dreptul ca in cazul unor abateri grave si repetate sa solicite comisiei
judetene de autorizare retragerea autorizatiei operatorului caruia i s-a concesionat transportul public local
de calatori.

CAPITOLUL V Obligatiilepartilor
A. Obligatiile concesionarului
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ARTICOLUL 11
11.1. Concesionarul este obligat sa respecte regulile asumate prin contractul de concesiune si caietul de
sarcini si normele specifice transportului public local de calatori, completate de reglementarile aprobate de'
Consiliul local al municipiului Deva.
11.2. Concesionarul este obligat:
a) sa efectueze transportul public local de calatori conform prevederilor din caietul de sarcini, in conditii
de calitate, siguranta, regularitate si eficienta;
b) sa fundamenteze si sa supuna concedentului tarifele ce vor fi utilizate in activitatea de transport public
local de calatori;
c) sa nu subconcesioneze servicii si bunuri care fac obiectul concesiuniilinchirierii, dupa caz;
d) sa plateasca redeventa la valoarea prevazuta si la termenul stabilit in contractul de concesiune.
d) sa nu incarce artificial costurile de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale
prevazute in normele privind achizitiile de lucrari, bunuri sau servicii;
e) sa plina la dispozitie publicului calator mijloace de transport care sa indeplineasca conditiile impuse
de legislatia in vigoare privind siguranta circulatiei si protectia mediului;
f) la incetarea contractului de concesiune din alte cauze decat prin ajungerea la termen, excluzand forta
majora si cazul fortuit, sa asigure continuitatea prestarii activitatii, in conditiile stipulate in contract, pana la
preluarea acesteia de catre concedent sau de alt concesionar, dar nu mai mult de 90 de zile;
g) in cazul in care sesizeaza existenta sau posibilitatea existentei unei cauze de natura sa conduca la
reducerea activitatii, va notifica de indata acest fapt concedentului, in vederea luarii masurilor ce se impun
pentru asigurarea continuitatii activitatii;
h) sa incheie si sa onoreze contractele de asigurari pentru mijloacele de transport detinute, precum si
asigurarea calatorilor si bunurilor acestora, conform prevederilor legislatiei in vigoare privind asigurarile;
i) sa informeze permanent calatorii cu privire la traseele, programele de circulatie deservite, tarifele
aplicate, precum si modificarea acestora;
j) sa aplice normele de protectie a muncii specifice activitatii desfasurate in cadrul serviciului contractat;
k) sa asigure accesul organelor de control ale concedentului la informatiile privind executare~ serviciului
concesionat
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1) sa utilizeze numai legitimatiile de calatorie tipizate, cu regim special, asigurate prin gnJa
concedentului, conform hotararii consiliului local
m) sa respecte orice prevederi care deriva din reglementarile in vigoare, din hotararile consiliului local.
n) sa execute transportul public local de calatori in conditia in care operatorul detine licienta de transport
rutier public ,autorizatie eliberata de comisia judeteana pentru transport public local de calatori, detine
pentru fiecare autovehicul utilizat licienta de executie pentru transport public de calatori si respectiv
Autorizatie pentru vehicul eliberata de Consiliul local Deva prin serviciul de specialitate.
B. Obligatiile concedentului
ARTICOLUL 12
12.1. Concedentul este obligat sa respecte regulile asumate prin contractul de concesiune si caietul de
sarcini, precum si Normele-cadru privind organizarea si functionarea serviciilor regulate de transport
public local de calatori, completate de reglementarile aprobate de consiliul local .
12.2. Concedentul este obligat:
a)sa notifice la cererea partilor interesate informatii referitoare la incheierea prezentului contract de
conceslune;
b) sa asigure controlul si monitorizarea respectarii conditiilor cuprinse in prezentul contract de concesiune,
in caietul de sarcini si in normele-cadru prevazute mai sus;
c) sa intervina, la cerere, in rezolvarea problemelor care depasesc posibilitatile de solutionare ale
concesionarului;
d) sa faciliteze concesionarului autorizarea lucrarilor si investitiilor pe domeniul public si privat, necesare
realizarii serviciului contractat, in conformitate cu reglementarile legale;
e) sa medieze, pe baza competentelor si a cadrului legal, eventualele divergente, sesizari, plangeri etc. care
apar intre concesionarsi beneficiarii serviciului contractat.
f) sa isi asume pe perioada derularii contractului de concesiune toate responsabilitatile si obligatiile ce
decurg din calitatea sa de proprietar, cu exceptia celor transferate in mod explicit in sarcina concesionarului,
prin caietul de sarcini;
g) sa nu il tulbure pe concesionar in exercitiul drepturilor rezultate din prezentul contract;
i) sa notifice concesionarului aparitia oricaror imprejurari de natura sa aduca atingere drepturilor sau
intereselor concesionarului;
j) sa asigure exclusivitate concesionarului in exploatarea traseelor contractate de acesta in baza prevederilor
din caietul de sarcini;
k) sa nu modifice in mod unilateral contractul de concesiune in afara de cazurile prevazute expres de lege
sau de prevederile contractului.

CAPITOLUL VII Clauza contractuala privind protectia mediului
ARTICOLUL 13 Concesionarul se obliga ca pe perioada derularii contractului de concesiune sa
respecte legislatia, reglementarile, precum si hotararile autoritatilor administratiei publice locale in vigoare
privind protectia mediului.

CAPITOLUL VII Raspundereacontractuala

ARTICOLUL 14
14.1. Forta majora, definita conform legii, apara de raspundere partea care o invoca.
14.2. In cazul in care una dintre parti nu isi indeplineste obligatiile prevazute in prezentul contract de
concesiune, invocand forta majora, aceasta este obligata sa notifice celeilalte parti in scris, in termen de 5
zile de la aparitia motivului invocat, inceputul si sfarsitul respectivului caz de forta majora. Partea care nu
va respecta aceasta clauza isi va asuma toate riscurile si consecintele ce decurg.
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ARTICOLUL 15
Intarzierea sau neexecutarea obligatiilor asumate din motive de forta majora nu atrage pentru nici una
dintre parti penalizari sau alte compensatii. Perioada de executare a contractului de concesiune va fi
prelungita cu perioada pentru care a fost invocata si acceptata forta majora.

ARTICOLUL 16
16.1 Daca concesionarul este un grup de operatori asociati, orice neindeplinire a sarcinilor contractuale si a
prevederilor caietului de sarcini din partea unui membru asociat ramane in sarcina grupului asociat.
16.2 In cazul retragerii unui operator dintr-un grup de operatori asociati, grupul de operatori respectiv este
obligat sa preia sarcinile si obligatiile acestuia care deriva din contract si caietul de sarcini.
CAPITOLUL IX Litigii

ARTICOLUL 17
17.1. Partile vor depune toate diligentele necesare pentru rezolvarea pe cale amiabila a neintelegerilor
rezultate din executarea prezentului contract de concesiune.
ARTICOLUL 18
Eventualele litigii care nu pot fi rezolvate conform prevederilor art.17 se vor solutiona pe calea
instantelor judecatoresti, potrivit legii.
CAPITOLUL X Incetarea contractului de concesiune

ARTICOLUL 19
19.1. Prezentul contract de concesiune inceteazain urmatoarele situatii:
a) la expirarea duratei stabilite in contractul de concesiune.
b) in cazul denuntarii unilaterale justificate de catre concendent a contractului de concesiune; acesta va
trimite o notificare prealabila de 90 de zile, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina
concedentului;
c) in cazuri de forta majora
d) autorizatia emisa de comisia judeteana de executare a transportului public local de calatori a expirat
sau a fost retrasa.
e) prin rascumpararea concesiunii in cazuri justificate, pe baza unui act administrativ al autoritatii care a
aprobat concesionarea si a unei documentatii de stabilire a valorii rascumpararii; in acest caz de incetare a
concesiunii nu se percep daune;
19.2 Prezentul contract inceteaza de drept fara somatie sau punere in intarziere si fara interventia
instantei de judecata in urmatoarele situatii :
a) neplata redeventei datorate
b) nerespectarea licentei pentru executarea transportului public local de calatori de catre operator.
c) executarea transportului public local de calatori cu vehicule care nu au licienta de executie potrivit
tipului de transport public local de calatori, care nu sunt in evidenta Registrului special si care nu
beneficiaza de Autorizatie eliberata si vizata de Consiliul local Deva prin grija serviciului de
~~~~~

.

d) savarsirea de abateri grave de la prezentul contract, nerespectarea Regulamentului si a Caietului de
sarcini.

CAPITOLUL XI Alte clauze

ARTICOLUL 20
Legitimatiile de calatorie vor fi tipizate cu regim special, asigurate prin grija concedentului, si vor fi
utilizate ca legitimatii individualizate;

·~
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CAPITOLUL XII Dispozitii finale
ARTICOLUL 21
Prezentul contract de concesiune are la baza urmatoarele documente de referinta:
a) Legea serviciilor publice de gospodarie comunala nr. 326/2001, cu modificarile ulterioare;
b) Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile ulterioare;
c) Ordonanta Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de calatori,
aprobata cu modificari prin Legea nr. 284/2002;
d) Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;
e) Hotararea Guvernului nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice-cadru de aplicare a
Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiuniIor, cu modificarile ulterioare;
t) Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari prin Legea m.
105/2000, cu modificarile ulterioare.
g)Ordinul nr. 1842/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare si efectuare a
transporturilor rutiere si a a citivitatilor conexe a acestora.
ARTICOLUL 25
25.1. Modificarea prezentului contract de concesiune se face numai prin act aditional incheiat intre parti.
25.2Concendentul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract de concesiune
numai din cauze justificate ,în baza actelor normative în domeniu, cu notificarea prealabilă a
concesionarului.
ARTICOLUL 26
26.1. Prezentul contract de concesiune, impreuna cu Caietul de sarcini si Regulamentul de organizare a
serviciului transport public local care fac parte integranta din acesta, reprezinta vointa partilor.
26.2. Prezentul contract de concesiune intra in vigoare la data semnarii si a fost incheiat in ........
exemplare.

PRIMAR
MIRCIA

.

"

'.....

H.LL/.U""

DIRECTOR ECONOMIC
VIORICA BRĂNETru ,.

1~

DIRECTOR EXECUTIV

', ; :
1f\.,' \

SZOT\r'"
L
VIC
I

.

.

COI\1PARTIMENTUL R.S.C.R.
RADU PETRU DORIN

SECRETAR

PO]ţZOWR
CONSILIER JURIDIC
PAUL CruCURIŢĂ

~

"

,-

ACT ADITIONAL Nr. 1 LA CONTRACT
privind concesionarea transportului public local de călători
fi.
PĂRŢILE CONTRACTANTE
CONSILIUL LOCAL AL MUNIClPIULUI DEVA, cu sediul în DEVA,
str, Piaţa Unirii, nr 4, cont virament nr. R005TREZ24630220xx.xxx, deschis la
Trezoreria Deva, reprezentată prin donmul MIRelA MUNTEAN, Primar al
Municipiului Deva şi domnîşoara BRĂNEŢIU VIORICA, având funcţia de
Director Executiv Direcţia Management Resurse Umane, Relaţii Publice, în
calitate de concedent, pe de o parte,
Şi

OPERATORUL DE TRANSPORT S.C.TIRIUS TRANSTUR S.R.ld. cu
DeV[L, ~:;t:
Decembrie, nr.37AJud. Hunedoara, persoană juddkâ
tnmauiculată la Registrul Comerţului sub numărul J20/834/2004 , cont virament
nr. R04lRNCB300000000543004, deschis la B.C.R. Deva,codul unic de
inregistrare 16467798, reprezentată prin TIBERIU DUMA, având funcţia de
D:ÎIector General reprezentând câştigătorul licitaţiei publice conform procesului
verbal nr. 55699/17/12/2004 în calitate de concesionar, pe de altă parte.
sediul 'in

--AvâmlÎfi vedete priorităţile concedeiitUlii!;
Părţile au convenit următoarele:

Ali. 3.1 Articolu13.din contractul de consiune se schimbă 111 unna H.C.L.
nr127/2005,privind modificarea pe perioada sezonului estival 01/04/200501/10/2005 a condiţiilor specifice de desfăşurare a transportului public local de
călători pe traseelor 8,3,şi2 rezultând o redevenţă de 2479,5 euro.
Restul prevederilor din contract rămân nemodificate.
Prezentul act adiţional a fost încheiat astăzi
Îlltrun număr de 2 exemplare dintre care 1 exemplar pentru concedent şi un exemplar
pentru concesionar.
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ACT ADITIONAL NR. 2 LA CONTRACT

Privind concesionarea transportului public de calatori

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
MUNICIPIUL DEVA, cu sediul în DEVA str. Piaţa Unirii nr. 4, tel. 213435, cont
virament nr. 246302204374393,deschis la Trezoreria Deva, reprezentată prin Mircia
Muntean, Primar al Municipiului Deva, în calitate de concendent, pe de o parte.
ŞI

OPERATORUL DE TRANSPORT S.C. TIRIUS TRANSTUR S.R.L. cu sediul 111
Deva,str.22 Decembrie,nr.3 7A,jud. Hunedoara,persoana juridica inmatriculata la
Registrul
Comeliului
sub
numarul
J20/834/2004,
cont
virament
nr.
R04lRNCB300000000543004,deschis la B.C.R Deva,codul unic de inregistrare
--------,1--r6-r47'6'.77'. ' 079'' '8:-,--reprezentata
prin
TIBERIU
DUMA,avand
functia
de
administratorreprezentand castigatorul licitatiei publice conform procesului verbal
nr.55699/17/12/2004 in calitate de concesionar,

Av[md în vedere prevederile H.C.L.437/2006
Părlik au convenit următoarele

A.rt.3.1 Articolul 3 din contractul de concesiune se modifica in urma H.C.L.
437/2006 privind modificarea conditiilor specifice de desfasurare a transpOliului public
local de calatori pe traseele 8,3,2,1,rezultand o redeventa de 10.942 EURO/AN incepand
cu01.11.2006
-..
~=-~
Toate celelalte clauze din contract rămân neschimbate.

într-un număr de 2 (două)
Prezentul act adiţional a fost încheiat astăzi
exemplare, dintre care 1 exemplar pentru concedent şi 1 exemplar pentru concesionar.
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la contractul de conccsiune a transportului public local de calatori nr.799/07.01.2005. incheiat in:!\'
Municipiul Deva si SC Tirius Transtur SRL

Autoritatea contractanta MUNICIPIUL DEVA, cu sediul în DEVA, PIATA UNIRII NR-L
Cod fiscal 4374393. Telefon 0254/213435, 218325. Fax 0254/226176. reprezentat prin \l1R( [\
fv1UNTEAN, funcţia PRIMAR, în calitate de concendent pe de o parte si
Operatorul de transport se Tirius Transtur SRL cu sediul in Deva. str 22 Decembrie. m.:J 7.\.
jud. Hunedoara, persoana juridica inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul nOII 584' 19(1-[,
codul unic de inregistrare 6507402. reprezentata prin Tiberiu Duma, avand functia de administl'allil
in calitate de concesionar

De comun acord stabilesc urmatoarele:
Art.1. -Durata Contractului de concesiune a transportului public local de calalul'j
01".799/07.01.2005, se prelun~până la semnarea noului contract de delegare a gestiunii
Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate ca urmare a proecdmii
demarate în baza Ordinului nr.263/2007 privind modalitatea de atribuire a contractelor ele delcgarl' U
gestiunii serviciilor de transport public local si a Hotărârii Consiliului local nr.397/2009.
Art.2. - Celelalte prevederi ale Contractului de concesiune a transportului public local (k'
calatori nr.799107.01.2005 raman neschimbate.
I
L\!:!.3. - Prezentul act aditional a fost incheiat azi,i;·.~>.~Jc:. in 2 exemplare, unul pentru licc:,1l'l'

li .
PRIMARjl

Mircia;ţt
DIRECTIA MANAGEMENTUL RESURSEL.OR
UMANE SI ECONOMICE, RELATII PUBLICi:
DIRECTOR EXECUTIV
Ec. Viorica Nicula f
/"1,-="0'.-""'-..

~
DIRECTIA TEHNICA

D!R~~~~~f~~~~FV
'~-J;/'vJ

AVIZAT JURIDIC
D{RECTOR EXECUTIV APL
, S09,ol Augustin
.il v,-<
,)6
SEF BIROYJUM,MSCUP

Mari~~~

Compartiment CMCATPL.
Sav Nicu
1

./I/-';

J<t

~---~-

