
 
 
 
 
 
 
 

HOTARAREA NR.112 
Privind  delegarea  gestiunii  serviciului  de  transport  public  local  si aprobarea  

Contractului  Cadru  de  delegare  a  gestiunii  serviciului  de transport   public  local  
al  municipiului  Tulcea. 

 
     Consiliul  Local  al  Municipiului  Tulcea,  judetul  Tulcea  intrunit  in  sedinta  ordinara  la  data  de  
25.09.2008; 

Examinand  proiectul  de  hotarare  privind  delegarea  gestiunii  serviciului  de  transport  public  local  si 
aprobarea  Contractului  Cadru  de  delegare  a  gestiunii  serviciului  de  transport  public  local  al  
municipiului  Tulcea,  proiect  din  initiativa  Primarului; 

     Luand  in  discutie  raportul  nr. 29455/16.09.2008  al  Compartimentului  Transport  Local  din  cadrul  
Directiei  Administratie  Publica  Locala; 

     Retinand  avizele  comisiilor  de  specialitate  ale  Consiliului  Local Tulcea; 

     Avand  in  vedere  prevederile: 

- Legii  seviciilor  de  tansport  public  local  nr. 92 / 2007; 
- Ordinului nr. 263 / 2007  al  presedintelui  Autoritatii  Nationale  de  Reglementare  pentru  Serviciile  

Comunitare  de  Utilitati  Publice  privind  aprobarea  Normelor – Cadru  privind  modalitatea  de  atribuire  a  
contractelor  de  delegare  a  gestiunii  serviciilor  de  transport  public  local; 

- Hotararea Consiliului  Local  al  Municipiului  Tulcea  nr. 65 / 27.03.2008  privind serviciile  de  transport  
public  local  in  municipiul  Tulcea; 
In  temeiul  art. 36, alin. (2)  lit. d)  si alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 45 alin. (1) si (6)  si  art 49  alin. (1) si (2)  din  
Legea  nr 215 / 2001 privind administratia  publica  locala, republicata, cu  modificarile  si  completarile  
ulterioare, 

                                                  HOTARASTE: 

     Art. 1.  Se  aproba  delegarea gestiunii serviciului  de  transport  public  local  in  municipiul  Tulcea  prin  
atribuire  directa  S.C.Transport  Public  S.A.  Tulcea. 
     Art. 2.  Se  aproba  Contractul  Cadru  de  delegare  a  gestiunii  serviciului  de  transport  public  local  a  
municipiului  Tulcea  conform  anexei  nr.1. 
     Art. 3. Se  imputerniceste  Primarul  Municipiului  Tulcea  sa  incheie  contractul  de  delegare  a  gestiunii 
prin atribuire directa cu  S.C.Transport  Public  S.A. Tulcea. 
     Art.  4.  Se  aproba: 



- Lista  mijloacelor de transport concesionate prin contractul de delegare a gestiunii serviciului public de 
transport cuprinse in  anexa  1.1; 
- Lista  bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului public de interes local  cuprinse in anexa 1.2; 
- Lista terenurilor ce se transmit in  administrarea  S.C. Transport  Public S.A. cuprinse in anexa  nr. 1.3; 
Anexele 1; 1.1; 1.2; 1.3  fac parte  integranta  din  prezenta  hotarare. 
     Art.  5.  Secretarul  Municipiului  Tulcea  va  asigura  comunicarea  hotararii  autoritatilor  si  persoanelor  
interesate  pentru  ducerea  la  indeplinire  a prevederilor  sale. 
 Hotararea  a  fost  adoptata  cu  un  nr.  de  21  voturi  ale  consilierilor. 
 
             CONTRASEMNEAZĂ                                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                    SECRETAR,                                                                        CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                              ANTON Valeriu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Anexa nr. 1 la HCL nr._____________ 

 

CONTRACT 

de delegere a gestiunii serviciului de transport public local in 

municipiul Tulcea 

 

 

 

CAP. I PARTI CONTRACTANTE 

 

Intre Consiliul Local al Municipiului Tulcea, cu sediul in Tulcea, str. Pacii, nr. 20, judetul Tulcea, 
reprezentat prin dr. ing. CONSTANTIN HOGEA, avand functia de Primar, in calitate de delegatar, pe de o 
parte 

 

si 

 

Societatea Comerciala Transport Public S.A., cod unic de inregistrare RO 10644513, cu sediul in 
municipiul Tulcea, str. Prelungirea Taberei, nr. 7, judetul Tulcea, reprezentata prin ing. CHICHI NICOLAE, 
avand functia de Director General, in calitate de delegat pe de alta parte, la data de ______ / ___________ la 
sediul delegatorului, in temeiul prevederilor Legii nr. 92 / 10 aprilie 2007 Legea serviciilor de transport public 
local, ale Ordinului nr. 972 / 27 noiembrie 2007, pentru aprobarea Regulamentului – Cadru pentru efectuarea 
transportului public local si a Caietului de sarcini – cadru al serviciilor de transport public local, ale Ordinului 
nr. 353 / 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92 / 2007, 
ale Legii nr. 51 / 2006 “Legea Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice”, ale Ordinului nr. 263 / 2007 privind 
aprobarea Normelor – Cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor 
de transport public local, s-a incheiat prezentul contract de delegare a gestiunii. 

 

CAP. II OBIECTUL CONTRACTULUI DE DELEGARE 

Art. 1. 



Obiectul contractului de delegare a gestiunii este prestarea serviciului de transport public local in conformitate 
cu legislatia in vigoare. 

Art. 2.  

 

Obiectivele delegatarului sunt : 

a) imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor;  

b) promovarea calitatii si eficientei acestui serviciu; 

c) dezvoltarea durabila a serviciilor; 

d) protectia mediului inconjurator. 

CAP. III DISPOZITII GENERALE 

 

Art. 3.  

Contractul de delegare are ca anexe obligatorii urmatoarele : 

a) inventarul bunurilor proprietate publica si privata aferente serviciului de transport public local; 

b) caietul de sarcini al serviciului, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 65/24.03.2008; 

c) regulamentul privind organizarea si functionarea serviciului de transprt public local, aprobat prin Hotararea 
Consiliului Local nr. 65 / 27.03.2008; 

d) procesul – verbal de predare – primire a bunurilor prezentate la lit. a). 

 

Art. 4.  

(1) Consiliul Local Tulcea pastreaza prerogativele privind adoptarea politicilor si a strategiilor de dezvoltare a 
serviciilor de transport public local, precum si dreptul de a urmari, de a controla si de a supraveghea 
indeplinirea obligatiilor privind realizarea serviciului public de transport: 

a) respectarea si indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de operatorul de  

transport; 



b) calitatea serviciilor prestate/furnizate; 

c) parametrii serviciilor furnizate/prestate; 

d) modul de administrare, exploatare, conservare si mentinere in functiune, dezvoltare  

si/sau modernizare a infrastructurii edilitar-urbane aferente serviciilor publice de transport local incredintata 
prin contractul de delegare; 

e) respectarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local. 

(2) Prezentul contract este supus monitorizarii autoritatilor competente ale statului in conformitate cu 
reglementarile in vigoare. 

(3) La incheierea contractului de delegare tarifele aplicate sunt cele aprobate de Hotararea Consiliului Local 
nr.18/31.01.2008 privind aprobarea unui nou tarif pentru o calatorie cu mijloace de transport in comun in 
municipiul Tulcea si prin Hotararea Consiliului Local nr. 19/31.01.2008 privind aprobarea transportului gratuit 
pentru pensionarii cu domiciliul in municipiul Tulcea, pentru anul 2008. 

 

CAP. IV DURATA CONTRACTULUI 

 

Art. 5.  

 

Durata contractului de delegare a gestiunii este de 6 ani, incepand de la data semnarii contractului, cu drept de 
prelungire in conditiile legii, pentru o noua perioada convenita intre parti. 

 

CAP. V REDEVENTA 

 

Art. 6.  

 

(1) Redeventa se stabileste la nivelul amortizarii lunare, calculate pentru bunurile cuprinse in anexa 1.1 pentru 
valoarea ramasa pe o perioada de 6 ani dupa cum urmeaza: 



a) pentru cele 8 (opt) autobuze achizitionate in anul 2001 se va achita o redeventa lunara in suma de 19.094,23 
lei pana pe data de 31 martie 2012; 

b) pentru cele 3 (trei) autobuze achizitionate in anul 2002 se va achita o redeventa lunara in suma de 5.848,33 
lei pana la data de 31 decembrie 2010; 

c) pentru cele 4 (patru) autobuze achizitionate in anul 2006 se va achita o redeventa lunara in suma de 
13.871,60 lei pana pe data de 30 septembrie 2014; 

d) pentru cele 6 (sase) autobuze achizitionate in anul 2007 se va achita o redeventa lunara in suma de 
21.594,42 lei pana pe data de 30 septembrie 2014; 

Redeventa va fi achitata trimestrial, in termen de 15 zile de la expirarea trimestrului pe baza facturii emise de 
catre Consiliul Local Tulcea – Directia Intretinere si Administrare Patrimoniu. 

(2) Pentru bunurile cuprinse la anexa 1.2 statii autobuze, taxa de concesiune pentru anul 2008 este de 
65.936,00 lei/an si se achita trimestrial, in termen de 15 zile de la expirarea trimestrului, pe baza de facturi 
emise de catre Consiliul Local Tulcea – Directia Intretinere si Administrare Patrimoniu. 

 

Art. 7.  

 

(1) Neplata redeventei sau efectuarea cu intarziere a acestei obligatii conduce la calcularea de majorari de 
intarziere egale cu cele utilizate pentru plata obligatiilor fata de bugetul de stat. 

(2) Neplata redeventei datorate timp de 12 luni consecutive, conduce la rezilierea contractului. 

(3) Redeventa va fi platita cu ordin de plata in contul nr. RO60TREZ64121300205XXXXX deschis la 
Trezoreria Municipiului Tulcea. 

 

Art. 8.  

 

Redeventa poate fi alocata direct de catre delegat pentru cofinanatarea unor lucrari ca : reparatii capitale, 
dotari, investitii asupra bunurilor concesionate sau pentru realizarea unor obiective nominalizate de delegatar si 
cu aprobarea expresa a acestuia. 

 

Art. 9.  



 

Redeventa va fi majorata ori de cate ori delegataru pune la dispozitia delegatului alte bunuri sau va fi 
diminuata in urma unor casari ori declasari. Redeventa va fi integrata in preturi si tarife, constituind unul din 
elementele de cost ale acestora. 

 

Art. 10.  

 

Delegatul are obligatia ca, in termen de 90 de zile de la data semnarii contractului sa depuna cu titlu de garantie 
o suma fixa reprezentand 5% din suma obligatiei de plata catre delegatar, stabilita de acesta si datorata pentru o 
luna de activitate, respectiv suma de 3.020 lei. 

 

CAP. VI TARIFE PRACTICATE SI FORME DE ACTUALIZARE A ACESTORA 

 

Art. 11  

 

(1) Tarifele practicate sunt aprobate prin Hotararea Consiliului Local nr. 18 si 19 / 31.01.2008; 

(2) Revizuirea si modificarea tarifelor se va face cu respectarea prevederilor legale in vigoare la acea data, in 
baza Hotararilor de Consiliu Local, cu indexarea corespunzatoare cu indicele de inflatie pentru anul viitor si a 
eventualelor majorari semnificative la manopera si materiale. 

(3) Tarifele practicate, inclusiv sumele destinate protectiei sociale, puse la dispozitie de delegatar terbuie sa 
acopere cel putin cheltuielile legate de realizarea serviciului prestat, plata tuturor taxelor si impozitelor 
prevazute de lege, inclusiv o cota minima de profit. 

 

CAP. VII DREPTURILE PARTILOR 

 

DREPTURILE DELEGATULUI  

Art. 12.  



 

Delegatul are urmatoarele drepturi : 

1. de a exploata, in mod direct, pe riscul si pe responsabilitatea sa, bunurile, activitatile si serviciile publice de 
transport local ce fac obiectul contractului de delegare; 

2. de a încasa tariful pentru serviciul public de transport local prestat; 

3. de a iniţia modificarea şi/sau completarea prezentului contract,în cazul modificării reglementărilor şi/sau a 
condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia; 

4. de a aplica tariful aprobat în raport cu influenţele asupra valorilor componentelor preţului de cost; 

5. de a încasa diferenţa de tarif pentru protecţie socială; mijloacele financiare necesare fiind puse la dispozitie 
de delegatar, lunar pe baza raportului intocmit de Compartimentul audit. Subventia se va incasa lunar pana pe 
data de 10 ale lunii urmaroare. 

6. de a efectua modificari temporare ( suspendari, limitari, micsorarea frecventei de circulatie, etc.) ale unor 
linii atunci cand aceste modificari sunt necesare in caz de avarii sau pentru executarea unor lucrari, precum si 
in cazul in care reteaua stradala sau conditiile generale din zona nu permit circulatia mijloacelor de transport in 
condiţii de siguranta si eficienta. In prealabil, concesionarul va comunica concedentului intentiile sale in acest 
sens. 

7. de a intrerupe prestarea serviciului public de transport local, in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale 
de catre Consiliul Local Tulcea conform legislatiei in vigoare. 

 

DREPTURILE DELEGATARULUI  

Art. 13.  

 

Delegatarul are urmatoarele drepturi:  

1. de inspecta bunurile concesionate, de verifica stadiul de realizare a investitiilor, precum si modul in care este 
satisfacut interesul public prin realizarea serviciului public de transport local, verificand respectarea obligatiilor 
asumate prin contractul de delegare; 

2. de modifica in mod unilateral partea reglementata a contractului de delegare din motive exceptionale legate 
de intersul national sau local; 

3. de a stabili programele de reabilitare, extindere si modernizare a dotarilor existente; 



4. de a realiza indicatorii minimali de performanta si de evaluare a serviciului public de transport local stabilite 
in Regulamentul privind organizarea si functionarea serviciului de transport public local. Indicatorii de 
performanta asigura conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca serviciul public de transport local, avand in 
vedere: 

a) continiutatea din punct de vedere cantitativ si calitativ; 

b) adaptarea permanenta la cerintele utilizatorului; 

c) excluderea orcarei discriminari privind accesul la serviciile publice de transport local; 

d) respectarea reglementarilor specifice din domeniul transportului public local; 

 

Art. 14.  

 

Indicatorii de performanta pentru serviciul public de transport local se refera la :  

1. numarul de curse, trasee pe care operatorul a suspendat sau a intarziat executarea transportului fata de 
programul de circulatie; 

2. numarul de trasee pe care operatorul nu a efectuat transportul public local de calatori pe o perioada mai mare 
de 24 de ore; 

3. numarul de calatori afectati de situatiile prevazute la punctele 1 si 2; 

4. numarul total de mijloace de transport utilizate zilnic comparativ cu numarul necesar pentru realizarea 
programului de circulatie; 

5. numarul de reclamatii ale calatorilor privind calitatea transportului, dintre care: 

a) numarul de reclamatii justificate; 

b) numarul de reclamatii rezolvate; 

c) numarul de reclamatii la care calatorii nu au primit raspuns in termenele legale; 

6. numarul autovehiculelor atestate Euro 3 sau Euro 4 raportat la numarul total de autovehicule necesar pentru 
rezolvarea programului de circulatie; 

7. vechimea mijloacelor de transport si dotarile de confort pentru calatori; 



8. despagubirile platite de catre operatorul de transport pentru nerespectarea conditiilor de calitate si de mediu 
privind desfasurarea transportului; 

9. numarul abaterilor constatate si sanctionate de personalul imputernicit privind respectarea prevederilor 
legale; 

10. numarul de accidente de circulatie produse din vina personalului propriu sau a operatorului de transport 
autorizat. 

 

CAP. VIII OBLIGATIILE PARTILOR 

 

OBLIGATIILE DELEGATULUI  

Art. 15.  

 

Delegatul are urmatoarele obligatii: 

1. sa obtina de la autoritatile competente autorizatiile prevazute de normele legale; 

2. sa respecte angajamentele luate prin contractul de delegare; 

3. sa respecte prevederile Regulamentului privind organizarea si functionarea serviciului de transport public 
local; 

4. sa respecte indicatorii de performanta stabiliti in Regulamentul de organizare si functionare a serviciului; 

5. sa furnizeze Consiliului Local Tulcea si ANRSC informatiile solicitate si sa asigure accesul la toate 
informatiile necesare in vederea verificarii si evaluarii functionarii si dezvoltarii serviciului public de transport 
local in conformitate cu clauzele contractului de delegare si cu prevederile legale in vigoare; 

6. sa aplice metode performante de management care sa conduca la reducerea costurilor de operare, inclusiv 
prin aplicarea prevederilor concurentiale oferite de normele legale in vigoare; 

7. sa efectueze serviciul public de transport local in conditii de calitate si eficienta; 

8. sa fundamenteze si sa supuna aprobarii tarifele ce vor fi utilzate in activitatea de transport public local; 

9. sa nu subconcesioneze bunurile care fac obiectul concesiunii; 

10 .sa platesca redeventa la valoarea prevazuta si la termenul stabilit in contractul de delegare; 



11. sa ia toate masurile necesare privind bunurile de retur, astfel incat, la incheierea contractului de delegare, 
capacitatea delegatarului de a realiza serviciul public de transport local sa fie cel putin egala cu cea existenta la 
data intrarii in vigoare a contractului; 

12. sa fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investitii din surse proprii; 

13. sa propuna delegatarului scoaterea din functiune a mijloacelor fixe apartinand patrimoniului concesionat in 
baza legislatiei in vigoare; 

14. sa transmita delegatarului modificarile de patrimoniu aparute in cursul anului precum si situatia 
patrimoniului public ( cantitativ si valoric ) la data de 31 decembrie a fiecarui an pentru inregistrarea in 
contabilitate a delegatarului; 

15. sa restituie bunurile de retur in deplina proprietate, in mod gratuit si libere de orice sarcini, la incetarea 
contractului de delegare; 

16. la incetarea contractului de delegare din alte cauze decat prin ajungerea la termen, excluzand forta majora, 
delegatul este obligat sa asigure continuitatea prestarii serviciului public, in conditiile stipulate in contract, 
pana la preluarea acestuia de catre delegatar; 

17. sa notifice cauzele de natura sa conduca la reducerea activitatii si normele ce se impun pentru asigurarea 
continuitatii acestora; 

18. sa ia masurile necesare privind igiena, siguranta la locul de munca si normele de protectia muncii; 

19. in cazul in care delegatul sesizeaza existenta sau posibilitatea existentei unei cauze de natura sa conduca la 
imposibilitatea realizarii serviviului pblic, va notifica de indata acest fapt delegatarului, in vederea luarii 
masurilor ce se impun pentru asigurarea continuitatii serviciului public; 

20. delegatul este obligat sa continuie exploatarea bunului ori prestarea serviciului in noile conditii stabilite de 
delegatar in mod unilateral, fara a putea solicita incetarea acestuia.  

 

OBLIGATIILE DELEGATARULUI  

Atr. 16.  

 

Delegatarul are urmatoarele obligatii: 

1. sa elaboreze si sa aprobe normele locale si regulamentele de functionare a prestatorilor de servicii de 
transport public pe baza Normelor – Cadru prevazute de lege; 

2. sa aprobe tarifele pentru serviciile de transport public local, prestate; 



3. sa predea delegatului la data intrarii in vigoare a contractului de delegare toate bunurile, libere de orice 
sarcina, pe baza de proces – verbal de predare – preluare; 

4. sa notifice partilor interesate informatii referitoare la incheierea prezentului contract de delegare; 

5. sa-si asume pe perioada derularii contractului de delegare toate responsabilitatile si obligatiile ce decurg din 
calitatea sa de proprietar, cu exceptia celor transferate in mod explicit in sarcina operatorului prin contractul de 
delegare; 

6. sa nu tulbure pe delegat in exercitiul drepturilor rezultate din prezentul contract de delegare; 

7. sa nu modifice in mod unilateral contractul de delegare, in afara de cazurile prevazute expres de lege; 

8. sa notifice delegatului aparitia oricaror imprejurari de natura sa aduca atingere drepturilor sale; 

9. sa plateasca lunar pana pe data de 10 ale lunii urmatoare diferenta de tarif pentru protectie sociala. In cazul 
in care plata se efectueaza cu intarziere, datoreza majorari de intarziere la nivelul cotelor reglementate pentru 
bugetul de stat. 

 

CAP. IX INCETAREA CONTRACTULUI 

 

Atr. 17. (1) Prezentul contract de delegare inceteaza in urmatoarele situatii: 

a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de delegare, daca partile nu convin, in scris, prelungirea acestuia 
in conditiile legii; 

b) in cazul nerspectarii obligatiilor contractuale de catre delegat, prin reziliere, cu plata unei desp agubiri in 
sarcina delegatului; 

c) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre delegatar, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in 
sarcina delegatarului; 

d) in cazul imposibilitatii obiective a delegatului de a presta serviciile, prin renuntare, cu plata unei 
despagubiri; 

e) in cazul in care interesul local o impune, prin rascumpararea concesiunii, care se poate face numai prin act 
administrativ, la propunerea delegatarului; in acest caz se va intocmi o documentatie tehno-economica in care 
se va stabili pretul rascumpararii. In aceasta situatie de incetare a concesiunii nu se percep daune. 

(2) La incetare, din orice cauza, a contractului de delegare, bunurile ce au fost utilizate de delegat in derularea 
contractului vor fi repartizate dupa cum urmeaza: 



a) bunurile de retur care revin de plin drept, gratuit si libere de orice sarcini delegatarului,la expirarea 
contractului de delegare. Sunt bunuri de retur bunurile care au facut obiectul contractului de delegare, conform 
anexei nr. 1.1 

b) bunurile de preluare care, la expirarea contractului de delegare, pot reveni delegatului, in masura in care 
acesta din urma isi manifesta intentia de a prelua bunurile respective in schimbul platii unei compensatii egale 
cu valoarea contabila actualizata. Sunt bunuri de preluare bunurile care au apartinut delegatarului si au fost 
utilizate de catre delegat pe durata delegarii; 

c) bunurile proprii, la expirarea contractului de delegare, raman in proprietatea delegatului. Sunt bunuri proprii 
bunurile care au apartinut delegatului si au fost folosite de catre acesta pe durata delegarii. 

 

Art. 18.  

 

(1) Pe perioada derularii contractului de delegare, operatorul va respecta conditiile impuse de documentele de 
autorizare privind protectia mediului, conform legislatiei in vigoare. 

(2) Pe toata perioada derularii contractului de delegare, operatorul va implementa conditionarile ce se stabilesc 
prin acte normative emise de autoritatile de mediu competente conform unor programe de conformare la 
cerintele de mediu. 

 

CAP. X POLITICA DE MENTINERE SI RECALIFICARE A FORTEI DE MUNCA, PRECUM SI 
PROTECTIA ACESTEIA PE DURATA VALABILITATII CONTRACTULUI DE DELEGARE 

 

Art. 19.  

 

Personalul angajat al delegatului beneficiaza de toate drepturile prevazute in contractul colectiv si / sau 
individual de munca. Delegatul va intocmi planuri anuale, pe categorii profesionale de angajati, in vederea 
perfectionarii acestora, prin participare lor la cursuri, seminarii, instruiri.  

Numarul anual al angajatilor delegatului va fi stabilit de acesta, in functie de politicile si strategiile 
actionarului, prin consultari periodice cu delegatarul. Persoanele disponibilizate au dreptul la compensatii 
prevazute de lege sau contracte colective. 

 



CAP. XI PROGRAMUL LUCRARILOR DE INVESTITII 

 

Art. 20.  

 

Programul lucrarilor de investitii se supune anual spre a fi aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor in 
functie de procentul alocat acestui scop din profitul obtinut de societate. 

 

CAP. XII SARCINILE SI RESPONSABILITATILE PARTILOR IN DOMENIUL INVESTITIILOR 

 

Art. 21.  

 

(1) Finantarea lucrarilor se asigura, dupa caz, din urmatoarele surse: 

- fonduri proprii ale operatorului; 

- fonduri ale delegatarului. 

(2) Investitiile care se realizeaza din fonduri proprii ale operatorului raman in proprietatea acestuia pe perioada 
derularii contractului de delegare, urmand ca la incetarea contractului acestea sa se repartizeze 100% prin 
contract de vanzare-cumparare catre delegatar. 

(3) Investitiile care se realizeaza din fondurile delegatarului vor fi transferate spre administrare delegatului care 
va asigura si amortizarea acestora cu modificarea corespunzatoare a redeventei. Se vizeaza reabilitarea, 
modernizarea si dezvoltarea serviciului public de transport local. 

(4) Delegatarul se obliga sa aiba in vedere inlocuirea permanenta a tehnicii cu durata de functionare expirata 
astfel incat sa nu produca perturbatii asupra calitatii sau cantitatii activitatii prestate. 

(5) Investitiile de orice natura si din orice surse de finantare se vor realiza in conformitate cu legislatia 
incidenta in domeniu. 

 

CAP. XIII ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI PUBLIC SI PRIVAT PRELUAT 

 



Art. 22.  

 

Administrarea partimoniului public si privat preluat se face conform legislatiei in vigoare. 

 

CAP. XIV FORTA MAJORA  

 

Art. 23.  

 

Nici una din partile contractante nu raspund de neexecutarea la termen sau / si de executarea in mod 
necorespunzator, total sau partial, a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract de delegare, 
daca neexecutarea sau executarea necoraspunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora. 

Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti in termen de 24 de ore producerea 
evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui. 

Daca in termen de 7 zile de la producere evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice 
incetarea de plin drept a prezentului contract de delegare fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese. 

 

CAP. XV RASPUNDEREA CONTRACTUALA 

 

Art. 24.  

 

(1) Nerespectarea de catre partile contractante a obligatiilor prevazute in prezentul contract de delegare atrage 
raspunderea contractuala a partii in culpa. 

(2) Pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale partea in culpa datoreaza daune-interese. 

 

CAP. XVI LITIGII 

 



Art. 25.  

 

Eventualele litigii ivite intre parti in legatura cu incheierea, interpretarea sau executarea prezentului contract, 
vor fi solutionate pe cale amiabila. In cazul in care litigiile nu se pot solutiona pe cale amiabila, acestea vor fi 
deferite spre solutionare instantelor judecatoresti de drept comun. 

 

Art. 26. 

 

Modificarea prezentului contract de delegare se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante. 

Delegatarul poate modifica unilateral partea reglementara a prezentului contract de delegare, cu notificarea 
prealabila a delegatului, din motive exceptionale legate de interesul national sau local, dupa caz. 

Prezentul contract de delegare intra in vigoare la data semnarii lui si a fost incheiat in 2 (doua ) exemplare.                        
Delegatar,                                                           Delegat, 

               CONSILIUL LOCAL                                              S.C.TRANSPORT PUBLC S.A.  

             MUNICIPAL TULCEA                                                      TULCEA 

                   PRIMAR,                                                                    DIRECTOR GENERAL, 

Dr. Ing. CONSTANTIN HOGEA                                                  Ing. CHICHI NICOLAE 

Presedinte de sedinta, 

CONSILIER 
 


