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DE DELEGARE

Nil

transport public local în municipiul Tulcea

CAP.1. PĂRTI
, CONTRACTANTE
Între Consiliul Local al Municipiului Tulcea, cu sediul În Tulcea, str. Păcii, nr. 20,
Tulcea, reprezentat prin dr. ing. CONSTANTIN HOGEA, având funcţia de Primar şi
ec. ELENA GRIGORE, având funcţia de Director economic, În calitate de delegatar, pe de
o parte

judeţul

şi

Societatea comercială TRANSPORT PUBLIC S.A., cod unic de Înregistrare RO
10644513, cu sediul În municipiul Tulcea, str. Prelungirea Taberei, nr. 7, judeţul Tulcea,
reprezentată prin ing. CHICHI NICOLAE, având funcţia de Dire;ctor General şi ec. ELENA
BIRSAN, având funcţia de Director economic, În calitate de delegat, pe de altă parte,
la data de 1 octombrie 2008, la sediul delegatarului,
- În temeiul prevederilor Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public'local şi ale
Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea
Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 9212007,
- văzând prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. 972/2007, privind aprobarea
Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcinicadru al serviciilor de transport public local,
- în conformitate cu dipoziţiile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi
publice, cu modificările şi completările ulterioare,
- ţinând cont de prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utiiităţi Publice (A.N.R.S.C.U.P.) nr. 263/2007 pentru
aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a
gestiunii serviciilor de transport public local,
s-a încheiat prezentul contract de delegare a gestiunii.

CAP. II. OBIECTUL CONTRACTULUI DE DELEGARE
Ar!. 1. - Obiectul contractului de delegare a gestiunii este prestarea serviciului de transport public local în aria administrativă a municipiului Tulcea, conform legislaţiei În vigoare.
Art. 2. - Obiectivele delegatarului sunt:
a) Îmbunătaţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenHor;
b) promovarea calităţii şi eficienţei acestui serviciu;
c) dezvoltarea durabilă a serviciilor;
d) protecţia mediului înconjurător.
CAP. ill.

DISPOZIŢII

GENERALE

Art. 3. - Prezentul contract de delegare are ca anexe obligatorii următoarele:
a) inventarul bunurilor proprietate pubHcă şi privată puse la dispoziţie de delegatar
deiegatuiui pentru efectuarea serviciului de transport pubHc local, prevăzut În anexele 1.1 şi
1.2.

P
ŞI
nan:;C1
ui ele
pubi
local, aprobat prin 1,-1nt··",·c.,·,·,~, Consiiiului Local nr.
/27,03.200B;
d) procesul
predare-primire a bunurilor Înscrise În inventarul prevăzut la
lit.

Art. 4. - (1) Consiliul Local Tulcea păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor
şi a strategiilor de dezvoltare a serviciilor de transport public local, precum şi dreptul de a
urmări, de a controla şi de a supraveghea Îndeplinirea obligaţiilor privind realizarea serviciului
public de transport pentru:
a) respectarea şi Îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de operatorul de
transport;
b) calitatea serviciilor prestate/furnizate;
c) parametrii serviciilor furnizate/prestate;
d) modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere În funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare a infrastructurii edilitar-urbane aferente serviciilor publice de transport
local Încredinţată prin contractul de delegare;
e) respectarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local.
(2) Prezentul contract este supus monitorizării autorităţilor competente ale statului În
conformitate cu reglementările În vigoare.
(3) La data încheierii contractului de delegare tarifele aplicabile sunt cele aprobate
prin Hotărârea Consiliului Local nr. 18/31.01.2008 privind aprobarea unui nou tarif pentru o
călătorie cu mijloace de transport În comun În municipiul Tulcea şi prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 19/31.01.2008 privind aprobarea transportului gratuit pentru pensionarii cu domiciliul
În municipiul Tulcea pentru anul 2008.

CAP. IV. DURATA CONTRACTULUI

Art. 5. - Durata delegării gestiunii este de 6 ani, Începând de la data semnării contractului de delegare, cu drept de prelungire În condiţiile legii, pentru o nouă perioadă
convenită de părU.
CAP. V.

REDEVENŢE

ŞI

TAXE

Art. 6. - (1) Pentru folosinţa bunurilor mobile şi imobile pe care delegatarul le pune la
dispoziţia delegatului În vederea realizării obiectului contractului, delegatul va plăti trimestrial
o redevenţă calculată lunar, precum şi o taxă de utilizare anuală.
(2) Redevenţa se stabileşte la nivelul amortizării lunare, calculată pentru bunurile
cuprinse În anexa 1.1 pentru valoarea rămasă pe o perioadă de 6 ani, după cum urmează:
a) pentru cele 8 (opt) autobuze achiziţionate În anul 2001 se va achita o redevenţă
lunară

de 19.094,23 lei, până la data de 31 martie 2012;
b) pentru cele 3 (trei) autobuze achiziţionate in anul 2002 se va achita o redevenţă
lunară în sumă de 5.848,33 lei, până la data de 31 decembrie 2010;
c) pentru cele 4 (patru) autobuze achiziţionate În anul 2006 se va achita o redevenţă lunară În sumă de 13.871,60 lei, până pe data de 30 septembrie 2014;
d) pentru cele 6 (şase) autobuze achiziţionate În anul 2007 se va achita o redevenţă lunară În sumă de 21.594,42 lei, până pe data de 30 septembrie 2014;
(3) Redeventa va fi achitată, în termen de 15 zile de la expirarea trimestrului pe baza
facturii emise de c~tre Consiliul Local Tulcea - Direcţia Înţreţinere şi Administrare a
Patrimoniului.
(4) Pentru staţiile de autobuze cuprinse În anexa 1.2, puse la dispoziţia delegatului
de către delegatar, taxa de utilizare pentru anul 2008 este de 65.936,00 leilan şi se achită
trimestrial de către delegat, În termen de 15 zile de la expirarea trimestrului, În baza facturii
În

sumă
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Întârziere la plată, În procent egal cu cele utilizat pentru plata obligaţiilor faţă de
bugetul de stat
.
(2) Neplata redevenţei sau a taxei datorate timp de 12 luni consecutive, conduce la
rezilierea de drept a contractului.
(3) Redevenţa şi taxa de utilizare vor fi plătite cu ordin de plată, În contul nr, R060
TREZ 6412 1300 205X XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Tulcea,
Art 8. -

Redevenţa

poate fi

alocată

direct de

către

delegat pentru

cofinanţarea

unor

lucrări de reparaţii capitale, dotări, investiţii asupra bunurilor date În folosinţă delegatului sau

pentru realizarea unor obiective nominalizate de delegatar, numai cu aprobarea expresă a
acestuia,

Art. 9. - (1) Redevenţa va fi majorată ori de câte ori delegatarul pune la dispoziţia
delegatului alte bunuri pentru executarea contractului sau va fi diminuată În urma casării ori
deciasării bunurilor date spre folosinţă delegatului.
(2) Contravaloarea redevenţei va fi integrată În preţurile şi tarifele de servicii ale
delegatului, constituind unul din elementele de cost ale acestora,
Art. 10. - Delegatul are obligaţia ca, În termen de 90 de zile de la data semnării
contractului să depună cu titlu de garanţie o sumă fixă reprezentând 5% din suma obligaţiei
de plată către delegatar, stabilită de acesta şi datorată pentru o lună de activitate, respectiv
suma de 3,020 lei.
CAP. VI. TARIFELE PRACTICATE DE DELEGAT ŞI
MODALITĂTILE
DE ACTUALlZARE A ACESTORA
,
Art. 11. - (1) Tarifele practicate de delegat la data semnării contractului sunt cele
aprobate prin Hotărârile Consiliului Local nr. 18 şi 19 din 31.01.2008.
(2) Revizuirea şi/sau modificarea tarifelor se va face cu respectarea prevederilor
legale În vigoare la data revizuirii/modiffcării, În baza hotărâri/or delegatarului, indexate
corespunzător cu indicele de inflaţie prevăzut pentru anul următor şi a eventualelor majorări
semnificative la manoperă şi materiale.
(3) Tarifele practicate, inclusiv sumele destinate protectiei sociale puse la dispoziţie
de delegatar trebuie să acopere cel puţin cheltuielile legate de realizarea serviciului prestat,
plata tuturor taxelor şi impozitelor prevăzute de lege, inclusiv o cotă minimă de profit
CAP. VII. DREPTURILE PĂRTILOR
,
A. DREPTURILE DELEGATULUI

Art. 12. - Delegatul are dreptul:
1. - de a exploata, În mod direct, pe riscul şi pe responsabilitatea sa, bunurile,
activităţile şi serviciile publice de transport publfc local care fac obiectul contractului de
delegare;
2, - de a Încasa tariful pentru serviciul de transport public local prestat;
3, - de a iniţia modificarea şi/sau completarea prezentului contract, funcţie de
modificarea reglementărilor şi/sau a condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza
Încheierii acestuia;
4. - de a aplica tarifele aprobate În raport cu influenţele asupra valorilor
componentelor preţului de cost;
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în caz de avarii ori pentru executarea unor lucrări, precum şi În cazul În care reţeaua stradală
sau condiţî1!e generale din zonă nu permit circulaţia mijloacelor de transport În condiţii de
siguranţă şi eficienţă; În prealabil, delegatul va notifica delegaturului intenţiile sale In acest
sens.
7. - de a întrerupe prestarea serviciului public de transport local, În situaţia
nerespectării obligaţiilor contractuale de către delegatar, conform legislaţiei În vigoare.

B. DREPTURILE DELEGATARULUI

Art. 13. - Delegatarul are dreptul:
1. - de inspecta starea bunurilor date spre folosinţă delegatului, de verifica stadiul
de realizare a investiţiilor, precum şi modul În care este satisfăcut interesul public prin
realizarea serviciului public de transport local, cât şi executarea obligaţiilor asumate prin
contractul de delegare;
2. - de modifica În mod unilateral partea reglementată a contractului de delegare
din motive excepţionale determinate de interesul naţional şi/sau local;
3. - de a stabili programele de reabilitare, extindere şi modernizare a dotărilor
existente;
4. - de a realiza indicatorii minimali de performanţă şi de evaluare a serviciului
public de transport local stabilite prin Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea
serviciului de transport public local. Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care
trebuie să le îndeplinească serviciul public de transport local, avându-se În vedere:
a) continuitatea serviciului din punct de vedere cantitativ si calitativ;
b) adaptarea permanentă la cerinţele utilizatorului;
c) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile publice de transport
local;
d) respectarea reglementărilor specifice din domeniul transportului public local;
ArC 14. - Indicatorii de performanţă pentru serviciul public de transport local se
la :
1. - numărul de curse şi/sau trasee pe care operatorul a suspendat sau a Intârziat
executarea transportului faţă de programul de circulaţie;
J( 2. - numărul de trasee pe care operatorul nu a efectuat transportul public local de
călători, pentru o perioadă mai mare de 24 de ore;
1 3. - numărul călătorilor afectaţi de situaţlHe prevăzute la punctele 1 şi 2;
, 4. - numărul total de mijloace de transport utilizate zilnic, comparativ cu numărul
necesar pentru realizarea programului de circulaţie;
5. - numărul de reclamaţii ale călătorilor privind calitatea transportului, din care:
a) numărul de reclamaţii justificate;
b) numărul de reclamaţii rezolvate;
c) numărul de reclamaţii la care călătorii nu au primit răspuns În termenele legale;
6. - numărul autovehiculelor atestate Euro 3 sau Euro 4, raportat la numărul total de
autovehicule necesar pentru realizarea programului de circulaţie;
7. - vechimea mijloacelor de transport şi dotările de confort pentru călători;
i- 8. - despăgubirile plătite de către operatorul de transport pentru nerespectarea condiţiilor (je calitate şi de mediu În activitatea de transport;
9. - numărul abaterilor constatate şi sancţionate de personalul împuternicit pentru
nerespectarea prevederilor legale privind transportul public;
10. - numărul de accidente de circulaţie produse din vina personalului propriu sau a
referă/raportează

'1

',
+
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il.
OBLIGATIILE
DELEGATULUi
,
- Delegatul se obligă:
1. - să obţină de la autorităţile competente autorizaţiile necesare executării
actîvităţii de transport public, prevăzute de normele legale;
2. - să respecte angajamentele asumate prin contractul de delegare;
3. - să respecte şi să aplice prevederile Regulamentului privind organizarea şi
funcţionarea serviciului de transport public local;
4. - să urmărească respectarea indicatorilor de performanţă stabiliţi prin
Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului;
5. - să furnizeze delegatarului şi A.N.R.S.C.U.P. informaţiile care-i sunt solicitate şi să asigure accesul reprezentanţilor acestora la toate informaţiile necesare pentru
verificarea şi evaluarea funcţionării şi dezvoltării serviciului public de transport local, În
conformitate cu clauzele contractului de delegare şi cu prevederile legale in vigoare;
6. - să aplice metode moderne şi performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea prevederilor concurenţiale
oferite de normele legale În vigoare;
7. - să efectueze serviciul public de transport local În condiţii de siguranţă, calitate şi eficienţă;
8. - să fundamenteze, să propună şi să supună aprobării delegatarului tarifele ce vor fi utilizate în activitatea de transport public local;
9. - să nu cedeze folosinta bunurilor prevăzute în anexele 1.1 şi 1.2 [a
prezentul contract, fără acordul expres al 'delegataru[ui;
10. - să plătescă redevenţa şi taxa de utilizare la valoarea şi la termenele stabilite În prezentul contract;
11. - să ia toate măsurile necesare privind bunurile de retur, astfel Încât, la
Încheierea contractului de delegare, capacitatea delegatarului de a realiza serviciul public de
transport local să fie cel puţin egală cu cea existentă la data intrării În vigoare a contractului;
12. - să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiţii din surse
proprii;
13. - să propună delegatarului scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe primite spre folosinţă, conform legislatiei in vigoare;
14. - să transmită delegatarului modificările de patrimoniu apărute În cursul
anului precum şi situaţia patrimoniului public (cantitativ şi valoric) la data de 31 decembrie a
fiecărui an, pentru înregistrarea acestora În contabilitatea delegatarului;
15.- să restituie bunurile de retur În deplină proprietate, în mod gratuit şi libere
de orice sarcini, la încetarea contractului de delegare;
16. - ca, la Încetarea contractului de delegare din alte cauze decât prin expirarea termenului de valabîlitate, excluzând forţa majoră să asigure continuitatea prestării
serviciului public, În condiţiile stipulate în contract, până la preluarea acestuia de către
delegatar;
17. - să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activităţii şi măsu
rile ce se impun pentru asigurarea continuităţii acesteia;
18. - să ia măsurile necesare privind igiena şi siguranţa la locul de muncă, precum şi cele pentru respectarea normelor de protecţia muncii;
19. - ca, în cazul În care sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei
cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării serviciului public va notifica de Îndată
acest fapt delegatarului, În vederea stabilirii măsurilor necesare pentru asigurarea continuităţii
serviciului public;
20. - să continue exploatarea bunurilor ori prestarea serviciului în noile condiţii
stabilite de delegatar În mod unilateral, fără a putea solicita încetarea serviciului.
Art. 1
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1. . .
"
aprobe
şi regulamentele
funcţionare a
prestatorilor de servicii de transport public pe
norrnelor-cadru prevăzute de lege;
2. - să aprobe tarifele pentru serviciile de transport public local pr'estate;
3. predea delegatului, la data intrării În vigoare a contractului de delegare
toate bunurile, libere de orice sarcină, pe bază de proces verbal de predare-preluare;
4. - să notifice părţilor interesate informaţii referitoare la Încheierea prezentului
contract de delegare;
5. - să-şi asume pe perioada derulăril contractului de delegare toate responsabilităţile şi obligaţiile ce decurg din calitatea sa de proprietar, cu excepţia celor transferate
În mod explicit În sarcina operatorului prin contractul de delegare;
6. - să nu tulbure pe delegat În exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de delegare;
7. - să nu modifice În mod unilateral contractul de delegare, În afară de cazurile
prevăzute expres de lege sau de prezentul contract;
8. - să notifice delegatului apariţia oricăror Împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor sale;
9. - să plătească lunar, până la data de 10 ale lunii următoare, diferenţa de tarif
pentru protecţie socială; În cazul În care plata se efectuează cu întârziere, datorează majorări
de Întârziere la nivelul cotelor reglementate pentru bugetul de stat.

CAP. IX. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art. 17. (1) Prezentul contract de delegare Încetează în următoarele situaţii:
a) - la expirarea duratei stabilite prin contract, dacă părţile nu convin În scris,
prelungirea acestuia În condiţiile legii;
b) - În cazul nerespectării obligaţHlor contractuale de către delegat, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri În sarcina delegatului;
c) - În cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către delegatar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri În sarcina delegatarului;
d) - În cazul imposibHităţii obiective a delegatului de a presta serviciile, prin
renunţare, cu plata unei despăgubiri către delegatar;
e) - În cazul În care interesul local o impune, prin răscumpararea delegării, care
se poate face numai prin act administrativ, la propunerea delegatarului; În acest caz se va
întocmi documentaţia tehnico-economică necesară stabilirii preţulUi răscumpărării, situaţie În
care nu se percep daune,
(2) La încetare, din orice cauză, a contractului de delegare, bunurile ce au fost
utilizate de delegat În derularea contractului vor fi repartizate după cum urmează:
a) - bunurile de retur care revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini
delegatarului, la expirarea contractului de delegare; sunt bunuri de retur bunurile care au
făcut obiectul contractului de delegare, conform anexei nr. 1.1.
b) - bunurile de preluare care, la expirarea contractului de delegare, pot reveni
delegatului, În măsura În care acesta din urmă Îşi manifestă intenţia de a prelua bunurile
respective În schimbul plăţii unei compensaţii egale cu valoarea contabilă actualizată; sunt
bunuri de preluare bunurile care au aparţinut delegatarului şi au fost utilizate de către acesta
pe durata delegării;
c) - bunurile proprii, la expirarea contractului de delegate rămân În proprietatea delegatului; sunt bunuri proprii bunurile care au aparţinut delegatului şi au fost folosite de
către acesta pe durata delegărH,

Art. 18. - (1) Pe perioada

derulării contractului de delega re, operatorul va respecta

condiţiile impuse de documentele de autorizare privind
În vigoare.
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protecţia
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PRECUM ŞI PROTECTIA ACESTEIA PE DURATA
VALABILITATII
, CONTRACTULUI DE DELEGARE
v

,

Art, 19. - (1) Personalul angajat al delegatului beneficiază de toate drepturile prevăzute
in contractul colectiv şi/sau individual de muncă.
(2) Delegatul va intocmi programe anuale, pe categorii profesionale de angajaţi, in vederea perfecţionării acestora, prin participarea lor la cursuri, seminarii, instruiri.
(3) Numărul anual al angajaţilor delegatului va fi stabilit de acesta, În funcţie
de politicile şi strategiile acţionarului, prin consultări periodice cu delegatarul. Persoanele
disponibilizate au dreptul la compensaţii prevăzute de lege sau contracte colective,

CAP. XI. PROGRAMUL LUCRĂRILOR DE INVESTITII
,
Art. 20. - Prograrnul lucrarilor de investiţii se supune anual spre aprobare Adunarii
Generale a Acţionarilor, În funcţie de procentul alocat acestui scop din profitul obţinut de
delegat.

CAP. XII. SARCINILE ŞI RESPONSABILlTĂTILE PĂRTILOR
IN DOMENIUL INVESTITIILOR
,
A

"

Finanţarea lucrărilor se asigură, după caz, din următoarele surse:
- fonduri proprii ale delegatului;
- fonduri ale delegataruluJ.
(2) Investiţiile care se realizează din fonduri proprii ale delegatului rămân În
proprietatea acestuia pe perioada derulării contractului de delegare, urmând ca la Încetarea
contractului acestea să se transmită În totalitate, prin contract de vânzare~cumpărare, catre
delegatar,
(3) lnvestiţiîle care se realizează din fondurîle delegatarului vor fi transferate
spre administrare delegatului, care va asigura şi amortizarea acestora, cu modificarea
corespunzatoare a redevenţei, În scopul reabilitării, modernizarii şi dezvoltării serviciului
public de transport local.
(4) Delegatarul se obligă să aibă în vedere Înlocuirea permanentă a bunurilor
cu durată de funcţionare expirată, astfel Încât să nu producă perturbaţii asupra calităţii sau
cantităţil activităţii prestate de delegat.
(5) Investiţiile de orice natură şi din orice surse de finanţare se vor realiza În
conformitate cu legislaţia aplicabilă În domeniu.

Art. 21. - (1)

CAP. XIII. ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI PUBLIC
ŞI PRIVAT PRELUAT

Art. 22. ~ Administrarea partimoniului public şi privat preluat de delegat se face conform
legislaţiei

În vigoare.

CAP. XIV. FORTA
, MAJORĂ
şUsau

Art. 23. - (1) Nici una din părţile contractante nu răspund de neexecutarea la termen
de executarea În mod necorespunzător, total sau parţial, a oricărei obligaţii care îi
~
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)
care
Iti
riie posibile În vederea
termen
de ore producerea evenimentului şi
ia
Iimitării şi/sau Înlăturării consecinţelor lui.
(3) Dacă în termen de 7 zile de la producere, evenirnentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca
vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.
;t\\f{\f":'>

CAP. XV. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Art. 24. - (1) Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor prevăzute În
prezentul contract de delegare atrage răspunderea contractuală a părţii În culpă.
(2) Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea În culpă datorează celeilalte părţi daune-interese.

CAP. XVI. LITIGII
în legătură cu încheierea, interpretarea
sau executarea prezentului contract vor fi solutionate pe cale amiabJfă.
(2) În cazul În care litigiile nu ~e pot soluţiona pe cale amiabilă, acestea vor fi
deferite spre soluţionare instanţelor judecătoreşti de drept comun.

Ati. 25. (1) Eventualele litigii ivite între

părţi

CAP. XVII. PREVEDERI FINALE
Ati. 26. (1) Modificarea

şi/sau

completarea prezentului contract de delegare se face
numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
(2) Delegatarul poate modifica unilateral partea reglementată a prezentului
contract de delegare, cu notificarea prealabilă a delegatului, din motive excepţionale legate
de interesul naţional sau local, după caz.
Prezentul contract de delegare a fost încheiat În 2 (două) exemplare originale,cu
valoare juridică identică şi intră În vigoare la data semnării lui.
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