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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 
privind aprobarea Contractului de Subvenţie privind Serviciile de Transport Public Local de călători 

pe anul 2016 
 
 Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.01.2016, 
 

Analizând adresa nr. 16 din data de 14.01.2016, înregistrată la Primăria Municipiului Săcele sub nr. 
1586/15.01.2016, prin care R.A.G.C.P.S. Săcele RA ne înaintează, spre  analiză şi aprobare, Contractul de 
subvenţie privind serviciile de transport public local de călători pe anul 2016; 
 Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 1872/18.01.2016 al  Biroului  Contencios  Administrativ 
 şi  Avizele Comisiilor de specialitate; 
 Având în vedere prevederile O.G. nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice 
subvenţionate de transport rutier intern şi de transport pe căile navigabile interioare, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. b), lit. d), coroborat cu  alin. (3) lit c); alin. (4) lit. a); 
alin. 6 lit. a) pct.14; art. 45 alin. (1); art. 61 alin. (2); şi  art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art. 1. Se aprobă Contractul de subventie privind Serviciile de Transport Public Local de călători 
dintre R.A.G.C.P.S. Săcele R.A. și Municipiul Săcele, pe anul 2016, conform Anexei ce face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
 Art. 2 Se mandateaza Primarul Muncipiului Sacele pentru a semna contractul prevazut la art.1 
            Art.3. Primarul Municipiului Săcele şi R.A.G.C.P.S. Săcele R.A. răspund de ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri. 
 
 
      PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNAT 
            CONSILIER     LOCAL                                                          SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 
           NISTOR HORIA                                                                          C.J.  GORAN ADRIANA 
 
 
Redactat: Insp. Acăroaie Elena/7ex. 
Hotărârea a fost adoptată:  19  voturi pentru,   - împotrivă, -  abțineri 
Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă:19 
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Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 
- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 
- 1 ex. Dosar colecţie 
- 1 ex. Dosar şedinţă 
- 1 ex. D-l Primar 
- 1 ex. Biroul  Contencios  Administrativ 
- 1 ex. 1 ex. Serviciul Financiar, Contabilitate,  Salarizare, Buget, Ordonanțare C.F.P. 
- 1 ex. R.A.G.C.P.S. Săcele R.A. 



                                                 ANEXĂ LA H.C.L.. 10/28.01.2016 
 

CONTRACT DE ACORDARE A SUBVENŢIEI PENTRU 
TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ÎN MUNICIPIUL SĂCELE 

Nr. ______ / __.__.____ 
 
Încheiat astăzi __.__.____ 

 
I. PĂRŢILE:  
 

MUNICIPIUL SĂCELE, cu sediul în Săcele, P-ţa Libertăţii, nr. 17, reprezentat de Primarul 
municipiului Săcele, domnul Nistor Radu Florea, în calitate de Finanţator/Autoritate Competentă, pe 
de o parte    
şi 

R.A.G.C.P.S. SĂCELE, cu sediul în Săcele, B-dul. George Moroianu, nr. 111, înmatriculare la 
Registrul Comerţului Brasov, CUI RO 1129209, având cont nr. RO 57 BTRL 008012 02E 75543XX 
deschis la Banca Transilvania, telefon/fax. 0368//469844,  reprezentată Gubernat Ion, având funcţia 
de Director, în calitate de Beneficiar de Subvenţie, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul 
contract, cu respectarea prevederilor O.G. nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice 
subvenţionate de transport rutier intern şi de transport pe căile navigabile interioare, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare şi a următoarelor clauze: 
 
II. OBIECTUL şi DURATA CONTRACTULUI  

 
Art. 1. Obiectul contractului îl reprezintă realizarea de către BENEFICIARUL DE SUBVENŢIE a 

serviciului public subvenţionat de transport public local de călători în condiţiile menţionate în 
prezentul contract, prin curse regulate . 
 

Art. 2. FINANŢATORUL va subvenţiona activitatea de exploatare şi de transport a BENEFICIARULUI 
DE SUBVENŢIE, prin punerea la dispoziţia acestuia a unei sume de bani, sub formă de subvenţie 
bugetară, pentru acoperirea cheltuielilor de transport public local de persoane, potrivit dispoziţiilor 
prezentului contract. 
 

Art. 3. Durata acestui contract este de la 01.01.2016 până la 31.12.2016. 
 
III. PRETUL CONTRACTULUI 

 
    Art. 4. Subventia ce se va acorda de la bugetul local pentru anul 2016 va fi in cuantum de 
1.100.000 lei. 
 
 
IV. CATEGORIILE DE PERSOANE  CARE BENEFICIAZĂ DE SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL 

DE CĂLĂTORI SUBVENŢIONAT 
Art 4.(1)Activitatea de transport public de calatori pe raza municipiului Sacele este subventionata 
pentru toti calatorii. 
(2). Urmatoarele categoriile de persoane care beneficiază de serviciul de transport public local de 

călători, beneficiaza de  subvenţii directionate, prevăzute în Hotararea de Consiliul Local nr.  
129/2015 privind aprobarea in condiţiile legii, a noilor facilităţi la transportul urban de călători şi a 
condiţiilor de acordare a acestora, şi anume: 



-pensionarii din sistemul asigurarilor sociale de stat, din sistemul de pensii si asigurari 
sociale pentru agricultori, precum si pentru pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurari 
sociale, ale căror venituri nu depasesc 700 lei ce beneficiază de 16 calatorii gratuite (8 bilete 
dus-intors) pe ruta Garaj Sacele-Poienelor Brasov (IABV); 

- pensionarii ale căror venituri se incadreaza intre 701 si 850 lei care beneficiază de un 
numar de 10 calatorii gratuite (5 bilete dus-intors) pe ruta Garaj Sacele-Poienelor Brasov (IABV); 

- pensionarii ale caror venituri se incadreaza intre 851 si 1050 lei care beneficiază de un 
numar de 6 calatorii gratuite (3 bilete dus-intors) pe ruta Garaj Sacele-Poienelor Brasov (IABV); 
 Biletele  ce se vor acorda in aceste conditii vor fi tiparite in mod distinct fata de biletele 
existente. Beneficiarii biletelor mai sus indicate vor pierde facilitatea  acordata in situatia in care 
vor ceda biletele spre folosinta altor persoane); 

Călătoriile se efectuează pe baza biletelor de călătorie specifice mijloacelor de transport în 
comun eliberate pensionarilor beneficiari, de către R.A.G.C.P.S. Săcele R.A., prin demonstrarea 
calității de pensionar în baza cuponului de pensie din ultima lună. 

 - elevii din clasele pregătitoare-clasele XIII, curs de zi, învățământ de stat în Municipiul 
Săcele, care utilizează mijloacele de transport public local de persoane, prin curse regulate, 
pentru deplasarea la școală vor beneficia de o reducere de 50% a tarifului abonamentelor lunare.  

Facilitățile se acordă elevilor cu domiciliul în Municipiul Săcele care își desfășoară procesul 
educațional la o distanță de minim 2 stații de la domiciliu până la instituția de învățământ 
frecventată, cât și elevilor din alte localități care frecventează cursurile în unitățile de învățământ 
de pe raza Municipiului Săcele. 

Pentru elevii din Cartierul Gârcini care frecventează cursurile la Școala Gimnazială nr. 4 și la 
Liceul Teoretic Victor Jinga, situate în Cartierul Electroprecizia se consideră o distanță de 2 stații 
(Gârcini-Garaj, Garaj – Cart. Electroprecizia). 

 - studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă, în instituţiile de învăţământ 
superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani, beneficiază de tarif redus cu minimum 50% pe 
mijloacele de transport local în comun. 

 - studenţii orfani sau proveniţi din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru 
transportul local în comun. 

 -  elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei pentru care s-a 
stabilit o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutela, beneficiază de gratuitate 

pentru transportul local în comun, pe tot parcursul anului calendaristic. 
Abonamentele pentru elevi și studenți se eliberează pe baza carnetului de 
elev/student și a adeverinței școlare care să confime frecventarea cursurilor în unitatea de 

învățământ. 
  Abonamentele sunt valabile doar însoțite de carnetul de elev/student.  
 Beneficiarii abonamentelor mai sus indicate vor pierde facilitatea în situația în care le 
vor ceda spre folosința altor persoane. 
 (3) Luptătorii pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 respectiv, Luptător Rănit, 

Luptător Reţinut, Luptător cu Rol Determinant, Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite si urmaşul 
de erou-martir, beneficiaza de transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun in 
conformitate cu art. 5 alin. (1), lit. f) coroborat cu art. 3 alin. (2), lit.b si art. 31, lit. b) din Legea 
nr.341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria 
Revoluţiei române din decembrie 1989, cu modificarile si completarile ulterioare. 

(4) Persoanele cu handicap grav şi accentuat, însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în 
prezenţa acestora, însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora, însoţitorii 
adulţilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în prezenţa acestora, pe baza anchetei sociale 
realizate de către asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primăriei în a cărei 
rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, asistenţii personali ai 



persoanelor cu handicap grav, asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav 
sau accentuat beneficiaza de transport urban gratuit cu mijloacele de transport in comun in 
conformitate cu art. 23 alin. (1) si (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

(5) Veteranii de război şi văduvele de război beneficiaza de transport urban gratuit cu 
mijloacele de transport in comun in conformitate cu art. 16, lit. b) din Legea nr. 44/1994 privind 
veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

(6) Persoanele prevazute la alin. (3),(4) si (5) beneficiaza de gratuitate în baza documentelor 
justificative care atesta condiţiile impuse de lege şi copiilor dupa actele de identitate. 

 
 
V. RUTELE  PE CARE SE DESFĂŞOARĂ SERVICIUL PUBLIC SUBVENŢIONAT DE TRANSPORT 
 

Art. 5. Ruta pe care se desfăşoară serviciul public subvenţionat de transport este: 
SĂCELE (Garaj) – BRAŞOV (S.C. Roman S.A.).   

Detalii privind rutele deservite : 

Sacele Garaj-IABV si Retur (opreste in statiile amenajate ale traseului) 

Curse speciale: 

Sacele Garaj-Livada Postei (Opreste in statiile traseelor Garaj-IABV si IABV- Parc Titulescu-Retur) 

Sacele Garaj-Bradet (Opreste in statiile facultative- Scoala nr. 5 si Baraj Tarlung, atunci cand sunt 

calatori) 

       Art. 6. Programul de circulaţie pe rutele stabilite, se desfăşoară conform prevederilor Anexei nr. 1. 
 
VI. OBLIGAŢIILE DE EXPLOATARE ŞI DE TRANSPORT, PRECUM ŞI CONDIŢIILE DE CALITATE ÎN CARE 

URMEAZĂ SĂ SE DESFĂŞOARE SERVICIUL PUBLIC SUBVENŢIONAT DE TRANSPORT  
 

Art. 7. Beneficiarul de subvenţie are obligaţia de a asigura toate serviciile complementare 
serviciului public subvenţionat de transport, şi anume:  

1. să asigure afişarea la părţile din faţă şi laterală dreapta ale mijlocului de transport a 
indicativului şi a capetelor traseului; la partea din spate a mijlocului de transport se va afişa cel puţin 
indicativul traseului. Elementele de informare menţionate anterior vor fi iluminate corespunzător pe 
timp de noapte sau în condiţii de vizibilitate scăzută; 

2. să asigure afişarea în salonul mijlocului de transport a hărţii schematice care să permită 
vizualizarea traseului, a instrucţiunilor privind modul de desfăşurare a transportului, a obligaţiilor 
publicului călător şi a altor informaţii de utilitate publică privind transportul, stabilite prin 
reglementările în vigoare; 

3. să asigure vânzarea legitimaţiilor/abonamentelor de călătorie în punctele special amenajate în 
acest sens, stabilite de comun acord cu autoritatea administraţiei publice locale; 

4. în staţiile din programul de circulaţie, să asigure afişarea traseului, a intervalelor de succedare 
a curselor, precum şi a hărţilor simplificate cu indicarea traseului şi staţiilor pentru informarea 
publicului călător; 

5. să emită abonamente de călătorie cu respectarea reglementărilor în vigoare, inclusiv pentru 
categoriile sociale care beneficiază de reduceri ale costului abonamentului; 

6. să asigure accesul liber şi nediscriminatoriu la transport, în baza documentelor stabilite de 
reglementările legale în vigoare, al persoanelor care beneficiază de facilităţi/gratuităţi la transport;  



7. să asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani; 
8. mijlocul de transport trebuie să aibă locuri rezervate pentru persoane cu handicap, bătrâni, 

femei însărcinate, persoane cu copii în braţe; 
9. să supravegheze urcarea şi coborârea călătorilor, să nu plece mijlocul de transport din staţii cu 

uşile deschise sau cu călători aflaţi pe scările acestuia, precum şi cu călători agăţaţi de exteriorul 
caroseriei; 

10. să nu admită la transport în salonul mijlocului de transport materii mirositoare, inflamabile, 
butelii de aragaz, tuburi de oxigen sau alte gaze, materiale explozibile, produse caustice ori acide, alte 
materiale sau obiecte care, prin format ori dimensiune, pot produce daune, vătămări corporale sau, 
prin natura materialului, pot murdări, ori alte obiecte sau mărfuri interzise la transportul public; 

11. să nu îmbarce călători peste capacitatea maximă admisă a mijlocului de transport;  
12. să asigure spaţiile necesare pentru bagajele de mână ale călătorilor; 
13. să îmbarce/debarce călători numai în staţiile special amenajate, prevăzute în programul de 

circulaţie; 
14. să utilizeze numai legitimaţii/abonamente de călătorie cu regim special, agreate de autoritatea  

administraţiei publice locale; 
15. să nu permită transportul călătorilor decât pe bază de legitimaţii/abonamente de călătorie 

valabile sau alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare; 
16. să ţină evidenţa curselor sosite şi plecate, la fiecare capăt de linie;  
17. să asigure înlocuirea mijlocului de transport imobilizat pe traseu; 
18. să asigure, prin dispecerate, urmărirea şi coordonarea în trafic a mijloacelor de transport, de 

intervenţie şi de depanare, precum şi aplicarea cu operativitate a măsurilor ce se impun în caz de 
eveniment, incident, accident sau alte situaţii care pot afecta desfăşurarea transportului, în vederea 
asigurării condiţiilor asumate privind regularitatea, siguranţa şi confortul; 

19. să dispună de echipaje de intervenţie şi depanare dotate corespunzător pentru degajarea 
drumului public sau a căii de rulare în cazul defectării mijlocului de transport etc.; 

20. să asigure informarea anticipată a publicului călător în legătură cu modificarea/suspendarea  
programului de circulaţie în caz de forţă majoră; 

21. să asigure, zilnic şi ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea şi dezinfectarea 
mijloacelor de transport; 

22. să asigure condiţiile de execuţie a transportului în condiţii de regularitate, siguranţă şi confort; 
23. m           ijloacele de transport trebuie să fie echipate cu instalaţie de încălzire/condiţionare a 

aerului  
în stare de funcţionare;  

24. să asigure aspectul estetic corespunzător al mijlocului de transport; 
25. să asigure călătorii şi bagajele acestora pentru riscurile ce cad în sarcina operatorului de  

transport; 
26. la bordul mijlocului de transport trebuie să existe mijloace de prevenire şi combatere a 

incendiilor, precum şi ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate; 
27. mijloacele de transport trebuie să aibă inspecţia tehnică periodică sau, după caz, revizia 

tehnică periodică efectuată la termen; 
28. să prezinte fişele de calcul şi documentele justificative la Direcţia Economică, din cadrul 

Primăriei Municipiului Săcele şi, la expirarea duratei contractului, să preia documentele justificative şi 
să asigure păstrarea şi arhivarea acestora conform prevederilor legale. 

29.Transportul public de calatori se va desfasura conform regulamentului privind transportul 
public local(Anexa nr.7). 

 
VII. MODUL ŞI TERMENELE DE PLATĂ A SUBVENŢIILOR. PERIOADELE ÎN CARE SE EFECTUEAZĂ 

REGULARIZAREA CUANTUMULUI SUBVENŢIILOR  



 
Art. 8. (1) Pentru serviciile publice subvenţionate de transport se organizează evidenţă contabilă 

distinctă. 
(2) Modalitatea de acordare de către Consiliul local a subvenţiilor alocate pentru acoperirea 

cheltuielilor de transport public local de persoane este următoarea: 

a)Regia primeste  subventii directionate pentru asigurarea serviciului de transport pentru 
persoanele prevazute in legile speciale  din Romania  si in baza hotararii Consiliului Local 129/2015. 
In vederea acordarii subventiei, regia va intocmi facturi lunare, pana in data de 5 a lunii urmatoare, 
insotite de documente justificative conform  HCL 129/2015. Subventia directionata se va deconta la 
tariful de 2lei /calatorie,respectiv proportional pe ruta si tip abonament,  diferenta de tarif  va fi 
decontata pe baza subventiei calculate in cazul unei obligatii tarifare.Decontarea se va face de 
Finantator in termen de 30 de zile de la depunerea facturii. 

b)Pentru subventia acordata in baza art. 23 alin(2), lit b) din Ordinul 272/2007 în cazul unei 
obligaţii tarifare, valoarea subventiei se stabileşte pe baza următoarei formule de calcul:  

C = [N(ute) x t(c)]-[N(utr) x t(i)-[C(tc) - C(ti)], în care:   

 N(ute) = numărul estimat de unităţi de transport (număr de călători ); 

N(utr)= numărul efectiv de unităţi transportate (număr de călători ); 

t(c) = tarifele practicate pe piaţa pentru acelaşi gen de transport sau, în lipsa unor astfel de 
tarife, tarifele pe care operatorul de transport le-ar stabili pe baze comerciale; 

t(i) = tariful impus; 

C(tc) = costurile aferente serviciilor efectuate cu aplicarea unor tarife practicate pentru  
transporturi similare sau, în lipsa acestora, a unor tarife stabilite de operatorul de transport pe 
criterii comerciale;   

 C(ti) = costurile rezultate prin aplicarea tarifelor impuse. 

Valoarea subventiei rezultata din calcul prin aplicarea formulei de mai sus, nu trebuie sa 
depaseasca contravaloarea a 0.50 lei/calatorie. 

  c)Factura se depune lunar, in 5 zile lucratoare de la incheierea lunii, insotita de documente 
justificative, iar decontarea se face in termen de 30 de zile de la data depunerii. Subventia in baza 
unei obligatii tarifare aferente transportului public pe raza municipiului Sacele, asa cum va fi 
aprobata prin hotararea de consiliu local privind aprobarea bugetului local si a bugetului activitatilor 
finantate integral din venituri proprii pe anul 2016,  se va deconta dupa acordarea integrala a 
subventiei directionate, a gratuitatilor pentru categoriile defavorizate. 

d)Se stabileste subventia în cazul obligaţiei tarifare  astfel: 

Pe Ruta Sacele Garaj- Brasov Poienelor   

-pentru o calatorie la nivel de 0.5lei, inclusiv TVA, de la 2 lei pe calatorie la 2.5lei 



-biletele cu doua calatorii la nivel de 1leu, inclusiv TVA, de la 4 lei pe bilet/2calatori la 5lei 

- pentru abonamentele saptamanale subventia se stabileste proportional respectiv 4.75 lei 
inclusiv TVA,   de la 19 lei pe abonament  la 23.75lei 

-pentru abonamente lunare subventia se stabileste proportional respectiv 18lei inclusiv TVA, 
de la 72 lei pe abonament la 90lei 

Pe Ruta Sacele Garaj- Brasov Livada Postei 

-pentru o calatorie la nivel de 0.75lei, inclusiv TVA, de la 3 lei pe calatorie la 3.75lei 

Pe Ruta Sacele Garaj- Bradet 

-pentru o calatorie la nivel de 1leu, inclusiv TVA, de la 4 lei pe calatorie la 5lei 

-pentru abonamente lunare subventia se stabileste proportional respectiv 18lei inclusiv TVA, 
de la 72 lei pe abonament la 90lei 

Pe Ruta - Brasov Livada Postei – Bradet 

-pentru abonamente lunare subventia se stabileste proportional respectiv 25lei inclusiv TVA, 
de la 100 lei pe abonament la 125lei 

e) depunerea unei adrese de solicitare lunare a subvenţiei, insoţită de o documentaţie 
cuprinzând acte justificative( centralizatoare cu seriile biletelor si abonamentelor vandute lunar) care 
demonstrează efectuarea transportului public local de persoane pe raza municipiului  Săcele ; 

f) subvenţia pentru acoperirea obligatiei tarifare în limita maximă a subvenţiilor totale 
prevăzute a fi acordate de municipalitate transportului public local de persoane în cuantum de 1100 
mii lei, conform previziunilor de transport persoane; 

 g) Regia va pune la dispozitia Finantatorului, la solicitare: balanta de verificare; Situatia 
veniturilor si cheltuielilor pe activitati, respectiv transport si servicii; Situatia defalcarii 
veniturilor proprii din activitatea de transport 

 h) Diferenta de subventie pentru acoperirea obligatiei tarifare ramase neutilizata, se va 
transfera, cu titlu de «Alte subvenții», pentru finanțarea cheltuielilor de capital, diferenta 
urmand sa fie supusa aprobarii Cosiliului Local. 
 
 
VIII. MODIFICAREA, SUSPENDAREA, ÎNCETAREA ŞI REZILIEREA CONTRACTULUI 
 

Art. 9. (1) Autoritatea competentă care a stabilit serviciul public subvenţionat de transport, 
reglementat în prezentul contract, poate hotărâ modificarea, suspendarea, încetarea sau rezilierea 
contractului, după caz, în următoarele situaţii: 

a) dacă acest serviciu poate fi efectuat printr-un alt mod de transport, în condiţii de preţ şi de 
calitate mai avantajoase. În acest caz vechiul serviciu public subvenţionat de transport 
încetează în momentul în care noul serviciu începe să funcţioneze;  



b) dacă operatorul de transport dovedeşte că nu mai poate efectua acest serviciu;  
c) din cauza lipsei surselor de finanţare pentru plata subvenţiilor. 

(2) Prezentul contract poate înceta şi în cazul apariţiei oricăreia din următoarele situaţii: 
• acordul părţilor în sensul încetării contractului;  
• încetarea activităţii uneia din părţile contractante. 

(3) Încetarea contractului, indiferent de modalitatea în care are loc, nu produce niciun fel de efecte 
asupra obligaţiilor deja scadente la momentul respectiv. 
(4) Modificarea prezentului contract se poate realiza prin acte adiţionale încheiate cu acordul părţilor. 
 
IX. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ.  
 

Art. 10. (1) Nerespectarea de către BENEFICIARUL DE SUBVENŢIE a obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract a curselor regulate, a obligaţiilor de a respecta tarifele impuse de Consiliul Local al 
Municipiului Săcele atrage de drept decăderea BENEFICIARULUI din dreptul de a mai primi subvenţia. 
(2) Nerespectarea modalităţii de acordare a subvenţiei prevăzute la Capitolul VI din prezentul contract 
atrage de drept decăderea BENEFICIARULUI din dreptul de a mai primi subvenţia. 
 
X. FORŢA MAJORĂ ŞI DISPOZIŢII FINALE 
 

Art. 11. Cazul de forţă majoră exonerează de răspundere partea care îl invocă, în condiţiile legii, în 
termen de 5 zile de la data ivirii lui. 

Art. 12. Litigiile ivite cu ocazia executării prezentului contract se soluţionează pe cale amiabilă, 
urmând ca în cazul în care aceasta nu este posibilă să fie înaintat spre soluţionare instanţei de 
judecată competente. 

Art. 13. În caz de neexecutare, contractul se consideră desfiinţat de drept, fără a mai fi necesară 
punerea în întârziere şi vreo altă formalitate prealabilă. 

Art. 14. Prevederile prezentului contract se aplică începând cu data de 01.01.2016, dată de la 
care orice alte prevederi contrare încetează. 
 
      Prezentul contract a fost redactat şi semnat în 2 exemplare, astăzi ___.___.________, ambele cu 
valoare de original, din care un exemplar pentru FINANŢATOR şi unul pentru BENEFICIARUL DE 
SUBVENŢIE.  
      Anexele nr. 1 – 7 fac parte integrantă din prezentul contract. 
 
 
 
 

FINANŢATOR,          BENEFICIAR,   
 
 
 

             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ               PRIMAR 
 CONSILER LOCAL,          Ec.NISTOR  RADU FLOREA 
    NISTOR HORIA 
 
 
 
Întocmit 
C.J. ȘOANA RAREȘ NICOLAE 
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