ROIVLtiNIA

AJ:U.URBTRi\NS

.lUDEŢUL

CONTRACT DE
GESTIUNE
a serviciului de transport public local de persoane
curse regulate in Asociatia
dezvoltare intercomunitara URBTRANS
Nr. 322 din 16.08.2010

In conformitate cu:
- Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
- Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare
utHităţi publice;
transporturile rutiere,
. Ordonanţa de Urgenţă fir. 1091"14 iulie
LegE)a administraţiei publice locale nr. :;'1

1,

modificată

republicată;

$,·a încheiat prezentul contract de ele!egare

URBTRANS cu sediul 'i'n Piatra Neamt,
prin Boengiu
aVElnd
(Jt$leqâtE~r pe de o parte,

,tC"1'0h

cel Mare, nr. 6,
.Asociatie,

judeţul

Neamt,
calitate

ŞI

de transport
cu sediul în corn. Dumbrava Rosie,
nr. 21 bls, judeţul Neamt, înregistrat
nI'. J27irS9î /1995 la RegistrUl cOrY1erţui~.1i
având contul ROl4BFZDE280SV2877S92800, deschis la BANCA ROM.ANA
codul
Înregistrare
1
reprezentat legal prin director
Hociung Constantin.
calitate de
pe
altă parte.

r\ni~i",::ltr,i"!ii

contractului
efectuarea transportului
contractulUi
Oe,LVlJiI2'!CEl intercornunitara URBTRANS, prin curse
iocal de persoane in asociatia
regulate cu mijloace de transport specifice
În lege, re'spectiv autobuze si
t.roleibuze, conforrn prevederilor stipu!ate
de sarcini ce face parte
prezentul contract;
Trasee atribuite direct conform Hotararii
W.05.2010.
â) trasee principale efectuate cu trc,lel·IJvriH::
pana Vineri:
~,SARţ..ŢA-ŞC.NRA-BL.TUHN-SP!T
'l'n.''''\LJ,,--' troleibuze active
troleibuze active
NR.4-BL1iv'l/;'\!-PECO-AZOCHIM-1 troleibuz activ
T4-SARATA-ŞC.NR.4-BL.TURN-SPITl\L-BCR-1MAI-PEGO-D·-VA.
ROŞ1E-1 troleibuz activ
NORMALE-OR!ON-SP!T/.1,L·BCR-Î MAI-PECO·3 tro!eibuze active
NORMALE-ORION-SP!TAL-BCR-Î MA1-PECO-ţ;\ZOC:;HIM-3troleibuze active
NORMALE-ORION-SPiTi\L·BCR·'11\t1AJ-PECO-DUrviBRAVA MOARĂ-'i troleibuz
rezerve::::.o 5 troleibuze

·-SARATA-ŞC.NR.4-BL.TURN-SP!TAL-ORION·ŞC.NORMALE-2 troleibuze active
RATA-ŞC.NRA-BL.TURN-SPITAL-BCR-1
MAI-PECO-2 troleibuze active

A-SC.NR.4-BLTURN-SP1TAL-BCR-·j MA!-PECO-AZOCHIM-'i troleibuz activ

TA-ŞC.NHA-BL.TURN-SPITAL-BCR-1
M AI-PECO-D-VA ROŞII::-1 troleibuz activ
.NORMALE-OHION·:3P1TAL-BCR-1 MAI··PECO-2 troleibuze active
NORMALE-ORION..SPITAL-BCR-1 MAI-PECO-AZOCH1M-1 troleibuz active
T"7-ŞC.NORMALE-ORION-SP1TAL-BCR-1MAI-PECO-DUMBRAVA
MOARĂ-1 troleibuz activ
rezerve;::: 3 troleibuze

b) trasee principale efectuate cu

pana vineri:

f\'I··SPERANTA-1 MAI-Gf\LERiA-SC.NR1··1 autobuz
NORMALE.. DAf-1M/\NESTI-1 ~"U'.·.hJ'..H_
.I\3-BLOC 40 DARMANEST1-OR10N-SP!TAL-1
autobuz activ
A4-SARATA2-SCOALf\ NR. 4..8LOC TURN-1
1 autobuz activ
A.5-SPERANTA-1 MAI-SPITAL···OR!ON-DISPECER/~\TDAHMANESTI-1 autobuz activ
h()·SPERANTA-1 MA!-SPITAL·-OZANA~SCOALL\NR. 4-8ARATA2-1 autobuz activ
')COL-D1SP.DARMANESTj-PIATA
STRAND-1 autobuz: activ
«':;ar autobuze active S bucati (Ai + AS : : : 1 Q\.nu;.;'..''''' O·'A\V}?...'
va fi
cu autobuzele
B - 91 . B -- EZV - active si B - 9'1 ..... F
. 8·,·

3

Ai -SPERANTA.. 1MAI-GALERLA,,,·SC
A2 ..0COL-SC. NORMALE·DARMANESTI .. nu Lo"',""'C'
DARMANESTI·ORION.. SPiTi\L.. ·l

numerele de inmatriculare:
. B -- 91 -- FAX; B - 91 _.. FKL;

B-

circula

circula
'1 MAi-SPiTAL..OR!ON-D1SPECER/:\'T D,i\t-:;;MANESTI-1 autobuz activ
AE.1-SPERANTA~ 1 MAI-SP lTAL.. OZAN/\-SCOALA
4-Si\RATA2 - nu circula
f.\7-0COL-D!SP. DARMANESTI~P1AŢA
STRAND-1 autobuz activ
i\;C)Cei~iar autobuze active 2
rezerve:::: 1 autobuz
3
numerele de inmatriculare:
Transportul va fi efectuat cu autobuzele
..... ;"j - EZL; B .... 91 ; 8~ 91 ~
, El '- 91 - F,t\X; 8 - 91 -- FKL;
9 ':
si B - 91 .....
Fl -.-

Documentele contractului
'1. Documentele contractului sunt:
1, Formularul de contrc;ict;
CaiE'Jtul de sarcini al :,;erVIC!Ulll1;
3. Regulamentul de organizare si functionare a serviciului de transport public loca!
asociatia de dezvoltam
U
Oferta delegantulu!;
f). !nventarul bunuriior mobile si imobile, proprietate publica sau privata a municipiului

Piatra Neamt aferente serviciului;
6. Procesul verbal de predare-·preluare a
prE';vazLite la punctul 5;
7. Anexa m.i: Modul dE.: calcul si rL-;;:v"'r,'-lk,,-..:;;,
sumelor datorate de delegatar
delegantului, rezultate
ap!icarea
protectie soda!a;

-,
.)

.Jurata contractului de delegare de gestiune este de 6 ani şi acesta intră În vigoare la
06.09.2010.

4.1. Redeventa ofertata :'\ O euro/mijloc de transport activ/zi
4.2. Hedeventa va fi virata lunar pana la data de 20 a
urmatoare pl:;rioadei de referinta,
in contul R088BRDE280SV25816942800 deschis la BRDE Piatra Neamt, la dispozitia
UHBTRANS.

.3. Nevirarea sumelor datorate in conditiile prEivaZute ia aii. 4.2. atra!;Je penalitatile functie
ler:jislatia in vigoare.
Daca intarzierea virarii surnelor datorate
mai mare de 90 zile fata de ta r·,en,,',.,,
si daca in aceasta perioada nu este invoc;ata
majora sau nu intervine o noua
,;rU:?IE}Qel-e intre parti, conc(-?ndentu! poate initia ''''',,1.'-''':(:'('.1 orocedurii de reziliere a contractul:);
(:ieleQ13re de gestiune, cu notificarea acestei ''-''',·:,ni'':
delegant.
.;'(·".vi,.o,,,t

să perceapă
ia beneficiarii transportului contravaloarea
~::;ervjciilor prestate pe bază de !egitirnaţii de călătorie
la tarifele declarate in
Si
aprobate de Consiliul local !î'1Unicipal Piatra Neamt pentru traseţ:;ie din municipiu Si

5. '1. Delegantul este autorizat

p,dunarea Generala a asocia.tiGi pentru traseele limitrofe.
fundamentate ale delegantului
T'arjful in vigoare se poate modifica
prin }-'lotărâri
Generale ale asociatiei, dupa cum
dupa aprobarea
:i{"Oaza: ori
eate ori este nevoie ca urmare a unor schimbari legislative ce au ca rezultat
unor taxe folosite la fundamentarea tarifelor, proportional cu aceste rnodificari si
CCl!~icordanta cu Normele cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor
de transport
local de
prin Ordinul presedintelui
nL 272/2007.

gratuităţi, tarifele vor fi aceleasi, respectiv
aprobate de Consiliul Local al municipiului Piatra N;-::amt; sumelEl destinate protectiei
sociale decontate de delegi~tar vor fi de 20,00 iei
44,5 % din valoarea legitimatiilar
calatorie a 45,00 lei aprobate prin HGL nr. 50ll220B.200B, pentru fiecare calatorie a
beneficiare
pÎOgramului de protectie
deie~iataruiui,
,r/·"d,,-,t de de\egan"t.

6. "1. Pentru transportul persoanelor beneficiare de

C€1!e

e-j;,sdegatar deleiJatuÎui, rezultate din
.r;r, 1 ce face parte

:~::,-s~>_:s

in

modernizare sau În
cel putin la nivelul DrE1V2.ZUI

\i"",:--i"",.,c.'-s n',c,n\-,rc.rI' c!::>n!'''''''''''r

4

caietul de sarcini si declarat in oferta, pe intreaga perioada a contractului de delegare de
transport activ.

de investitii propus in oferta: 2.500 lei!

7.3. Delegantul va asigura fondurile necesare pentru lucrările de modernizare conform
prograrnului de cheltuieli si investiti.i prezentat in oferta:
- 25% = 13.750 lei din valoarea investitiei propuse in oferta va fi virata in contul:
R0888RDE280SV25816942800 deschis la BRDE Piatra Neamt la semnarea contractului,
- 75% 41.250 lei din valoarea ramasa a investitiei propuse in oferta, pe perioada:
201'1-201Ei va fi virata anual in contul ADI URBTRANS in procent de15% .

=

. De!egantu! trebuie să constituie o garanţie
bună execuţie, valabilEl pe întreaga durată
contractului, in valoare de 2.000 leifmijloc de
activ, delegatarui având dreptul
E.Hnită pretenţii asupra garanţiei oricând pe parcursul contractului, în limita prejudidului
cazu! în care deiegantui nu îşi îndeplineşte obligaţiHe asumate prin contract.
unei pretenţii asupra garanţiei,
va notifIca pre,fenţia
nr(,C,r·'~?;STL·-j obiigaţiiie (',are nu au
respectate.
'::,",,"-::.r,l'o de buna executie
traseele
de : 44.000 iei.

B

9.1

In derularea contractului

deie~larltu!

va utiliza:
de către acesta pe
"nT'-"'"'''' aferente, baza materiala
mijloacele de transport;
cuprinse in Inventarul
rnunicipiului Piatra Neamt
,:ii'cat:lor asociate, aferente
rezultate din investitii realizate
deiegatar pe durata
deiegare
gestiune in ve:derea irnbunatatil-ii
serviciului si predate deiegantuiui pe baza de proces \ff:j,rr,~w
burllH'i rezultate
conforrn programului de Jn\i'8Stlt!!
/,C,('lr,n:>t in oferta.

a) bunuri proprii cali3 '::,r\,::'(+'rl
,"",-"'",,,,:;1'''''' a concesionării: mljlO,:lCi5!e
rJPr;;'F·t~;:'l şi Intreţinerea acestma, fY'~,+",rl~lc
"""''''ii,,,,, puse la

incetarea contractului
bunurile mentionate la
bunurile mentionate la

Drepturiie

VOl'
'n'L"'ai'"

cum urmeaza:
(ernane În proprietatea delegcmtului;
1 vor reveni deiegataruluL

părţilor

aCltua!iz'3((::'·a
utilizeze patrimoniul
propună

\li,~,,'v,,'"r:o

utiHz,~te

1',),',"',,>1<"0,

,·~"","')t,~.,n"", nlE:toC!OlOSjI81

persoane prestat;
stabilite la clauza 5.2;
de transpoli public

cazul nerespectării ["\,.,I1,..,··:,h,I,...,,' cOintn3ctua!e
concedent, conforTll
se poate adresa ,nc'-"'!","",,! " ....,'·~-,nofc',...··':o.·
constate şi să sanctioneze ab<:1terÎ!e de ia ~"',n""'''''''' de transport conform

consultat
t'dt\ÎD,-nc:,nrc,r,I(~t' privind "'''"."',.. . ,,

,

oe
transport;

ie<..!I;'iC")'::::;;

iC\..!::::;:dL:vl

a ded2:ii!or, strategiilor

Si

5
sa ceară acoperirea influenţelor financiare 'i'n conformitate cu prevE:lderile Legi 92/2007
şi
OG 97/1999 republicata, privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate
de transport rutier intern şi de transport pe căile navigabiie interioare, mzultate din, ""',,..'''''''",,0'
de tarif prin HGL la legitimaţiiie de călătorie individuale cat şi plata pentru transportul
ai anumitor categorii de persoane;
h) sa utilizeze gratuit pentru prestarea serviciului concesionat infrastructura publica (străzi,
poduri, pasaje, mobilier stradal, staţii, etc);
i)
drepturi rezultate din prevederile caietului
sarcini.

asocierea intercomuilEtI;§
v(;derea
unor investiţii de interes comun
infrastructurii afemnte transportului public loca!
persoane;
b) acordarea de facilităţi operatorHor de transport pentru încurajarea dezvoltării
transportului public local de persoane, corelată cu veniturile proprii;
contractarea sau garantarea, În condiţiile !egÎi, a Imprumuturilor pentru
programelor de investiţii din Infrastructura aferentă transportului public loca!
şi contractarea de lucrăt'i noi, extinderi, dezvoltări de capacităţi, reabiHtări Şi
rntv\":'''·'l'''\i..,.i:;", care se fac prin licitaţie publică organizată
legii;
cazul unor abateri
şi/sau
rezilia contractul de delega re
gestiune a transportului public local de persoane şi va retrage sau suspenda autorizaţia
operBtorului căruia i s-a concesionat transportul pubHc loca! de persoane.
e) să convoace pentru audien delegantu!, în vederea stabilirii măsurilor necesare
remedierea unor deficienţe apărute in executarea serviciului respectiv;
analizeze, să verifice şi
Bprobe documentaţii!ejustifk..ative d~3 ajustare a t'.:>tTl'a),-,,'
L
•
,
d
I
i
i
1
I
CEH81.0ne propuse ae .8 eganl
corerare cu regiementarlle In Vigoare vlzano
iPC1 r't81rAlitătl! costurilor
cElIători;
verifice şi să
a serviciului de transport
({nrr)~,r,il

v, v

v''

~.

•

~

actualizeze prograrne!e
transport
de persoane prin curse regulate,
conformitate cu cerinţele de tn:>n<:lnnl"j"
i) să sancţioneze operatorii
transport rutier sau transportatorii autorizaţi In cazul în care
aCf3$tiia nu prestează serviciul la pararnetrii de pe liotl"tLanî;ă, eficienţă şi calitate la care s-au
otTilg::n prin contractul de atribuire a gestiunii şi caietul
sarcini.

părţilor

'1,

'11 el. ObHgştii!e deleqantului
1.1.1 Delegantul

obligat să

asumate prin
de gestiune şi caietul
l"'\"",,"'Y\,"'L~ specifice transportului public
completate de
de }\dunarea Generala a ASoclat!!31
intercomunitare
î . '1
Delegantul
E:yfectueze transportul
local de "C:li~4"',""<:"",,,,,
i'n condiţii de calitate, sif)wTmţă, regularitate şi c>fi,"".c,nt,::,·
asigure, fără discrimin;:jne, tCElnsportu! persoanelor benenciare de gratuitate, În
tE:glE:')mentărilor stabilite de
local al municipiului
Neamt.
pEmtru a faciHta accesul
ai persoanelor cu handicap si handicap, pana !a 31
tiC"'<",'''i-"',,,, 2010 toate mijloacelE) d(~ transport vor fi
conform prevederilor art
din legea m.
protectia si prornovarea drepturilor persoanelor cu
~;::;IE;q,S1re

uWiz;;:~te

În activitatea

transport

6
să

constituie garanţia de bună execuţie conform art, 8,1 din contract;
f) să nu subconcesioneze servicii şi [)i.Jnuri care fac obiectulconcesiunii;
nu Tncarce artificial
operare;
g)
1'1) să pună la dispoziţie publicului călător mijloace de transport care să rndeplinească
condiţiile impuse de legislaţia i'n vigoare privind siguranţa circulaţiei şi protecţia mediului;
i) să efectueze întreţinerea curent~{, reparaţiile curente şi accidentalE, care se impun,
limita bugetului aprobat, la bunurile concesionate de la concedent, conform programelac
reparaţii, dotări şi investiţii aprobate de acesta;
de fonduri pentru investiţii din surse proprii;
fundamenteze necesarul
de gestiune din alte cauze decât prin ajungerea ie,
fncetarea contractului
excluzând forţa rnajorrl şi
fortuit,
continuitatea prestării activităţii,
(",'"',d""Jli,,,, stipulate În contract,
la preluarea
de către d,elegatar sau de
de!egant, dar nu mai mult de 90 de
!) în cazul în care sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de natură să
conducă la reducerea activităţii, va notifica de indată acest fapt de!egatarului, în vederea
rnăsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii;
să încheie şi să onore2:(:; contractele de asigurări pentru mijloacele de
precum şi asigurarea c[3lătorilor şi bunurilor acestora, conform
ieţ;nSiaţ!i;)! în vigoare privind
informeze permanent
cu privire la traseele, programele de circulaţie
deservite, tarifele aplicate, precum Şi fT1cdificarea acestora;
să aplice normele de protecţie a muncii specifice activităţii desfăşurate în cadrul
serviciului contractat;
să asigure accesul organelor
control ale de!egatarului la informaţiile
a verifica indepEnirea cerintelor de performanta si
'cC',,',;'''''''' c,'o. serviciului COnC(3810n8t
;~c:l

permita urmarirea
in care se respecta programul
de catre AsociatLa
URBTRi\NS;
fegitimaţiile de călătorie vor fi tipizate cu regim SpeCIH!, asigurate diS catre deiegant, cu
avizul de!egatarului, şi vor Ti
ca legitirnaţii universal valabile sau ca legitimaţi!
individualizate, în cazurile convenit;:), respectiv
grupe de trasee sau pe
trasee;
asiflure dotarea si
operaţiilor
si reparatii necesare
rnljloace de transport in vederea rnentineri sale
putin ia nivelul declarat in oferta;
t)
respecte capacităţile
si ,..,rt"'·"··'~,,,,,,,,,,,,,",,,,
transport specificate in progran'\
D menţină la un nivel
starea
a vehiCUlelor, instalaţiilor auxiliare si

"'"'O:.',"Whl'"\:4

Et curăţeniei;

sa prezinte delegatarului rapoarte cu privire la modul de realizare a unor parametrii pe
parcursul executarii contractului
'" semestrial se va
un raport de activitate,
care se va preciza modul
(obligativitatea, periodicitatea, modul
"''''''''';7''5
indeplinit! indicatorii de
a gradului de
aac8stora) precwri si date cu caracter financiar;
cGrinte!or
solicitare.
, fa solicitare acestuia
ale angajatilor sai, sa mentina
De\egantu! are obligatia,
eftsctuarea serviciile de
cu
putin 20% din capacitatea de transport folosita in
conditii normale, o clauza similara trK::buind introdusa in contractul colectiv de munca.
x) să respecte orice prevederi care derivă din reglementările în vigoare şi din hotărârile
ConsHiu!ui Local al muniCipiUlUi
Neamt ale Adunarii Generale a asociatiei si
Consiliilor Locale a localitatilor aSOc;I8112.

7
11.2.1 Delegatarul este
să respecte regulile asumate prin contractul de
OCier,18f'e de gestiune şi caietul
sarCini, precum şi Regulamentul privind organizarea şi
functionarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate În asociatia
de dezvoltare intercomunitara URBTF.z,!.\!\!S.
11.2.2, Delegatarul este obligat:
asigure controlul şi monitorizans8 respectării condiţiilor cuprinse În prezentul
deiegare de gestiune, În caietul de sarcini şi 1'n regulamentele aprobate;
să intervină, la cerere. În rezolvarea prob!emelol" care depă§;8sC posibilită;;ile
,,,i,,,,,",,,,,'O ale delegatului;
faciliteze delegantului autorizarea lucrărilor şi investiţiilor pe domeniul public şi privat,
necesare realizării servicîului contractaL în conformitate cu reglementările legale;
d) să aprobe tarifele pentru transportul public local de persoane;
e) să aprobe strategia de dezvoltare pe termen mediu şi lung a senJiclului de transport
public local de persoane şi programele de investiţii corespunzătoare acestui scop;
f)
i'şi asume pe perioada derulării contractului de delegare de gestiune
rt'0sponsabilităţile şi obligaţiile ce decurg din calitatea sa de proprietslr, cu excepţia
transferate în mod expHdt în
dE:'Jlegantului prin caietul de sarcini;
nu Îi tulbure pe
z;xerciţiui drepturilor rezultate din prezentul contract;
să intervină ferm În
concurenţa neloială care perturbă desfăşurarea
actNitatil delegatului;
i)
asigure exclusivitate Oelt'3(':ff!rlU
I'n eX~)!CjatarE)8 traseelor contractate de acesta
i::(E!,;::a prevederilor din caietul
cu 72
informeze operatorul
ore
I'n legătura cu efectuarea unor
ia infrastructura rutiera
traseSie cuprinse in programele de transport deservite
intretina
deszapezire,

traseele concesiOr1ate:
,..",m!,\,,':j·'·(::,(I'

i) adaptarea tuturor statiilor rnijloaceior de transport in comun conform art' 64 alin. ('l)
nr, 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
să, plătească. contravaloarea facHităţUor de transpoli acordatE~ unor categorii
DerBC18n,e în conformitate cu
contractuale;
asigure resursele
pentru susţinerea totala sau par;iala a costurilor
tn"'''''''"'{'.rt public de persoc1ne
categorii 50(;:lale defavodzate ~;tabilite prin
pă.streze
decât cele publice, cu privire ia
i'1CrlVI":::Jl'A;::l operatorHor de
p) să nu modifice in mod
contractul
de gestiune În afară de cazurile
p,revă:zute expres de lege, de ţ 'r','{",,','.>(liC> A. G,A. sau de prevederile contractului.
..

de
si cuantiflcare a acestora
in Regularnentul de rWi', ·:",..>,,-"":,1'0 ~~i functionar€-; c~ st~r\ficiu!ui public loca! , anexa nr. 3 la
,--"",I"!,,''''''''''''''' A.
nr, 2 din 10

·''''-G'.U'''''

1

Protecţia

mediuiui

Delegentu! se obligă ca

no'''1('·.',">'0<::>

deru\ărij

şi

legislaţia,

contractului de dele9are de gestiune
autorităţilor administraţiei

vigoare privind prCi!eC;'ua

!n care
:::~n:)a

S6f\!jciHor

t"F>'·..,.f,.....,-n....

rnijioac8 de transport folosite
delegantui are obligatia de a asigura
incle1:)!ir!ec!sc:a norme
poluare superioare fata de

8

FZaspunderea contractuala
14.1. Nerespectarea de catre una din parti a obligatiilor prevazute prin prezentul contract
atrage raspunderea contractuala a partii in culpa.
1,4.2. Partea in culpa este obligata la plata penalitatlior precum si ia despagubiri, in functie
prejudiciul produs.
Cuantumul despagubirilor pl3 (;,3f\:3 le va suporta partea in culpa pentru t'lC,'hr'o,.,lln!lr·c,~,
n,·i),,,:,,·~.,,i,,, din obligatiile asumate prin pmzentul contract se vor determine, pe baz.a unui
expertiza insusit de ambele: parti, care se va intocmi pentru fiecare imprejurare in parte,
atunci cand va fi necesar.

1

interzicerea subdelegarii

,niJ';<do

cesiorH:u'ea contractului.

interzice delegantului sa incheie cu tertii, contracte de subdeiegare a activitatilor
Qestiunii sepjiciului
transport delegat.
,'{'q~,{H'z:,OÂ prezentului
de catre (jeleq,:mt unei alte societati nu
cazul in care
este
fuzionarif sau infiintarii ca
apartlnand delegantului, cu aprobarea del89ataru!ui si cu respectarea conditiilor
de atribuire agestiuniL

Organizarea, efectuarea si asi.gurarea desfasurarii fluente a tranBporturilor
,~ste supusa legislatiei in vi~joare
transporturile rutiere si a transportului

R.aporturile contractuale dintre delegatar si delegant se bazeaza pe
financiar al concesiunii
drepturile care îi sunt acordate delegantulul si
care Ti sunt impuse
prezentul contract.
nu va fi
sa suporte cresterea sarcinilor legate de executia obligatiiior
iri urma
caz
forta majora sau caz fortuit sau ;3

1

Forta majora
Forţa majoră, definită

, apărB. de răspundere partea care o invocă.
cazu! 1"n care uri':).
nu tşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute In prez.entul
,~?·q"".,.'%r·", df~ de!egare de
forta
aceasta este obligată
părţi i'n scris, în
la
motivului invocat, Începutul şi
respectivului caz de
Partea care nu va respecta această clauză Îşi va
asuma toate riscurile şi consecinţele ce decurg.
H3.3. Tntârzierea sau neexecutarea obHijaţH!or asumate din motive de forţă majoră nu atrage
nici una dintre părţi
sau alte cornpensaţii. Perioada de executare a
;;iv'U"';1 de delegare de gestiune va fi prelungită cu perioada pentru care a fost invocată
C;Gt~pt;3t21 forţa majoră.

'1.

vor depune
rezultate din

neînţelegerilor

ex~)cutarea

necesare
rezolvarea pe cale amiabi!ă !~,
prezentului contract de delegare eie gestiune.

9
/', Eventualele litigii care nu
fi rezolvate conform prevederilor clauzei 19.1 se vor
de instanţelejudecătoreşti COfnpetente.

Incetarea contractului
1. Prezentul contract de aeieqsli inceteaza in urmatoarele situatii:
acordul partilor;
E:Jxpirarea duratei stabilite in
daca patilie nu au convenit in scris
de prelungire;
cazul denuntatii unilateraie
de
operator a contractului de delegare,
acesta va trimite concesionan.ilu! o
prealabila de 90 de zile;
in cazul nerespectarii obligatiioi contractuale de catre operator, prin reziiiere unilaterala
de catre URBTRANS, cu plata
despagubiri juste si prealabile in sarcina operatorului:
e) la a treia sanctiune aplicata operatorului de transport pentru nerespectarea traseelor si El
programelor de CÎrculatie;
în care operatorul nu respecta tarifele legal aprobate;
dupa un termen de
de la data scadentei, operatorul nu achita redevellta
V010Elrea stabilita in
la care se adauga dobanzile si p(:onalitatile
ir;.tar;':iE~re' in acest caz, cu o :'icrU:ic::ar's
10
dupa care va initia procedura
reziliere a contractului:
in cazul in care
nu respecta termenele si obiectivele propuse
programele de investitii elaborat(7; .
ofertei:
i) in caz de nerespectare de
O;Jer;0rtCJr a
a nu cesiona, subinchiria serviciile
care
obiectul concesiuni!.
si de a nu se asocia cu alte persoane fizice sau juridice
indeplinirea serviciilor
contract;
j) in
forta rnajora,

, Amendamente
21,1. Parţile contractante au
rnC)CH1'lC2~re'a clauzelor contractJ

Îndeplinirii contractului, de a
apariţiei unor circucnstanţe cari?
acestor's şi CarE) nu au putut 'fi pre\!ăzute 1a

initiativa uneia
cu acordul
se pot modifica traseele existente
in caietul de sarci::i sau SE:.' pot infinta
noi În scopul asigurării mobilităţji
populaţiei În funcţie de necesit;jtile
şi
eiezv(Jlt;?<re,a economică a localităţii.
<

Dispoziţii

finale

Delegatarul poate
unilateral partea reglernentară a prezentului contract
d;;'!i:;·(lar'e de gestiune, cu n'''.+I'f;,·'',,,'':;Z) prealabilă a dele<::larltî
gestiune, "Y'J'{",,",:><
Prezentul contract de dE;i(,3(~cH'E;
cu documentele care fac parte
integrantă din acesta, reprezinU§
părţilor.
22.3. Prezentul contract de de!egare
gestiune a fost Încheiat În doua exemplare originale,
unui pentru fiecare parte si
vigoare la data semnării de ambele parti.

1]

,Delegatarul va asigura prin Directia de Asistenta Sociala legitimatiile de
calatorie pentru persoanelE:': care fac parte din categoriile soda
subventionate;

Legitimatiile de calatorie vor fi particularizate
de!egatar si se
i6
ultima decadă a unii, FJientru următoarele trei luni ale trimestru\ui
mlator, persoane.lor beneficiare ale acestor subventii;
mijloacele de transport legitimatHle vor putea fi folosite numai de
!:}ersoane!e. legitimate corespunzator astre~:
Pensionari cu pensie mai mica de 600 lei/luna .~ !egitirnatii cu ,'a!"l!),'')"j
S!:J(8Ci8.1 O!,h':it'"'.:l'h~, de
L SA.;
il de
special eliberate
P-sistenta ,;:,o'G!i.:ita;
- Elevi si persoane cu probleme sociale - legitimatii cu regim """'''w'~·HC''
eliberate de Directia el€:: AsistE:Hlta Sociala;
- Persoane cu handicap - legitirr':atii cu regim special.

de
deiegatului ca urman:3 8
asigurarii acestor subventii SE;> face
F>ână pe data de 5 a lunii, delegatul va preda asociatiei tabelele intocm
catre Directia de
Sociala cu beneficiarii de gratuitati în luna
anterioară şi factura
efectuării rd6+i!I"'''''
platilor se
de la data predarii

,,1'.
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