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PROIECTUL DE HOTĂRÂRE AL CONSILIULUI LOCAL

privind aprobarea modalităţii de atribuire a contractului de delegare, a contractului cadru
de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane, avizarea
Regulamentului şi a Caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public
local de persoane, prin curse regulate, pe raza Municipiului Săcele
Analizând obligativitatea aprobării modalităţii de atribuire a contractului de delegare, a
contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane,
avizarea Regulamentului şi a Caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport
public local de persoane, prin curse regulate, pe raza Municipiului Săcele, ca efect al
reorganizării Regiei Autonome de Gospodărire Comunală şi Prestări Servicii R.A. în S.C.
Servicii Săcelene S.R.L., cu asociat unic, Municipiul Săcele prin Consiliul Local;
Văzând adresele înaintate de către S.C. Servicii Săcelene S.R.L. şi înregistrate la Primăria
Municipiului Săcele sub nr. 47629 din 23.08.2016, respectiv nr. 52459 din 23.09.2016 cu privire
la reglementarea juridică a modului de desfăşurare a activităţii de transport public local de
persoane, pe raza Municipiului Săcele;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51 din 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 92 din 2007 a
serviciilor de transport public local; ale ordinului nr. 263 din 2007 privind aprobarea normelorcadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de
transport public local; ale Hotărârii de Consiliul Local nr. 64 din 21.04.2016 privind reorganizarea,
prin transformare, a Regiei Autonome de Gospodărire Comunală şi Prestări Servicii Săcele, în societate
comercială cu răspundere limitată, cu Asociat Unic, Municipiul Săcele prin Consiliul Local al
Municipiului Săcele, sub denumirea de S.C. Servicii Săcelene S.R.L.;

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14; art. 39 alin. (1); art. 45
alin. (1); art. 61 alin. (2), alin. (3) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215 / 2001 privind
administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local de
persoane, prin curse regulate, în Municipiul Săcele, către S.C. Servicii Săcelene S.R.L.

Art. 2. Se aprobă contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de
persoane cu autobuze, efectuat prin curse regulate în Municipiul Săcele, încheiat între Municipiul
Săcele şi S.C. Servicii Săcelene SRL, (cuprinzând anexele 1 - 13), prevăzut în Anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Săcele – Dl. Virgil Popa, pentru a semna,
în numele şi pe seama Municipiului Săcele, contractul de delegare a gestiunii serviciului de
transport public de persoane cu autobuze, efectuat prin curse regulate, în Municipiul Săcele.
Art. 4. Primarul Municipiului Săcele, prin aparatul de specialitate şi S.C. Servicii Săcelene
S.R.L. răspund de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
ANEXA :
Anexa nr. 1 – Legislaţia cu privire la transportul public local de călători
Anexa nr. 2 – Programul de investiţii
- Anexa nr. 2.1 – Programul de investiţii al Operatorului
- Anexa nr. 2.2 – Programul de investiţii al Autorităţii Contractante
- Anexa nr. 2.3 – Fundamentarea necesarului de fonduri aferent aniilor
2017 -2018 pentru investiţii din surse proprii ale Operatorului
Anexa nr. 3 – Bunuri utilizate de Operator în executarea contractului
- Anexa nr. 3.1 – Bunuri de retur
- Anexa nr. 3.2 – Bunuri de preluare
- Anexa nr. 3.3 – Bunuri proprii ale Operatorului
- Anexa nr. 3.4 – Procesul-verbal de predare-primire a bunurilor
concesionate
Anexa nr. 4 – Mijloace de transport
- Anexa nr. 4.1 – Cerinţe standard pentru mijloace de transport
- Anexa nr. 4.2 – Lista mijloacelor de transport utilizate la prestarea
obligaţiei de serviciu public
Anexa nr. 5 – Tarife de călătorie
- Anexa nr. 5.1 – Tarife de călătorie practicate în momentul încheierii
contractului
- Anexa nr. 5.2 – Modalitatea de stabilire, modificare sau ajustare a
tarifelor de călătorie
- Anexa nr. 5.3 – Lista punctelor de distribuţie a titlurilor de călătorie
şi programul de funcţionare
-Anexa nr. 5.3.1. – Lista caselor de abonamente şi de titluri de
călătorie
-Anexa nr. 5.3.2. – Lista punctelor de vânzare – spaţii
comerciale
Anexa nr. 6 – Diferenţele de tarife

Anexa nr. 6.1 – Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuităţi
şi reduceri la transportul în comun
- Anexa nr. 6.2 – Modul de acordare a diferenţelor de tarif
- Anexa nr. 6.3 – Fundamentarea anuală a diferenţelor de tarif pentru
protecţia socială
- Anexa nr. 6.4 – Modelul formularului de decont pentru diferenţele de
tarif
Anexa nr. 7 – Modelele formularelor de decont pentru plata compensaţiei
- Anexa nr. 7.1 – Raport lunar de constatare
- Anexa nr. 7.2 – Raport anual de constatare
Anexa nr. 8 – Costuri eligibile incluse în calculul decontării obligaţiei de serviciu public
şi cerinţele privind contabilitatea separată
Anexa nr. 9 – Calculul costului unitar pe kilometru
- Anexa nr. 9.1 – Metodologia de calcul a costului unitar/kilometru
- Anexa nr. 9.2 – Formula de indexare a costului unitar/kilometru
Anexa nr. 10 – Caietul de sarcini al serviciului de transport public local de persoane, prin
curse regulate, în Municipiul Săcele
- Anexa nr. 10.1 – Programul de transport cu autobuze în Municipiul
Săcele;
- Anexa nr. 10.2 – Programul de circulaţie al autobuzelor din Municipiul
Săcele
Anexa nr. 11 – Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public local de
persoane, prin curse regulate, în Municipiul Săcele;
- Anexa nr. 11.1 – Indicatorii de performanţă ai serviciului
- Anexa nr. 11.2 – Indicele de Satisfacţie a Pasagerilor
- Anexa nr. 11.3 – Metodologia de monitorizare şi evaluare a
programului de transport al Operatorului
Anexa nr. 12 – Politica privind resursele umane şi politica socială
Anexa nr. 13 – Estimarea anuală a compensaţiei
-
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