
HOTĂRÂREA NR. 18 
 

PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE 
TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE CU AUTOBUZE EFECTUAT PRIN CURSE REGULATE ÎN 

MUNICIPIUL TULCEA, ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL TULCEA ŞI SOCIETATEA TRANSPORT PUBLIC S.A. 
NR. 25620/29.09.2017, PRIN ACT ADIŢIONAL 

 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 

30.01.2019. 
Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii 

serviciului de transport public local de persoane cu autobuze efectuat prin curse regulate în Municipiul Tulcea 
încheiat între Municipiul Tulcea şi societatea Transport Public S.A. Tulcea nr. 25620/29.09.2017, prin act 
adițional, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea nr. 1584/18.01.2019 și 
coraportul întocmit de Direcţia Economică, de Direcţia Administraţie Publică Locală și de societatea Transport 
Public S.A., înregistrat cu nr. 1585/18.01.2019; 

Reținând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea;  
Având în vedere  prevederile: 
- Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Ordinului nr. 140/2017 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilități Publice, privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor 
de transport public local; 

- Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind serviciile 
publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE)  
nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului; 

- Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Ordinului nr. 353/2007 al ministrului Internelor şi Reformei Administrative pentru aprobarea 
Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 205/28.09.2017 privind atribuirea directă a 
gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze efectuat prin curse regulate în Municipiul 
Tulcea către societatea Transport Public S.A. Tulcea; 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 30/20.02.2018 privind declararea situației de 
urgență, modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de 
persoane cu autobuze efectuat prin curse regulate în Municipiul Tulcea încheiat între Municipiul Tulcea şi 
societatea Transport Public S.A. Tulcea nr. 25620/29.09.2017, prin act adițional. 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr.202/28.06.2018 privind modificarea și 
completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze 
efectuat prin curse regulate în Municipiul Tulcea încheiat între Municipiul Tulcea şi societatea Transport Public 
S.A. Tulcea nr. 25620/29.09.2017, prin act adițional; 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr.234/26.07.2018 privind modificarea și 
completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze 
efectuat prin curse regulate în Municipiul Tulcea încheiat între Municipiul Tulcea şi societatea Transport Public 
S.A. Tulcea nr. 25620/29.09.2017, prin act adițional; 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr.255/27.09.2018 privind modificarea și 
completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze 
efectuat prin curse regulate în Municipiul Tulcea încheiat între Municipiul Tulcea şi societatea Transport Public 
S.A. Tulcea nr. 25620/29.09.2017, prin act adițional; 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea 370/20.12.2018 privind modificarea și completarea 
Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze efectuat prin 
curse regulate în Municipiul Tulcea încheiat între Municipiul Tulcea şi societatea Transport Public S.A. Tulcea 
nr. 25620/29.09.2017, prin act adițional; 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (5) lit. a) şi alin. (6) lit. a) pct. 14,  
art. 45 alin. (1), (3) şi (6) şi art. 49 alin. (1) şi (2) și art. 115, alin. 1, lit. b) 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 modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de 
transport public local de persoane cu autobuze efectuat prin curse regulate în Municipiul Tulcea, încheiat între 
Municipiul Tulcea şi societatea Transport Public S.A nr. 25620/29.09.2017, conform actului adițional nr. 6,  
prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 2 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Tulcea, Dr. Ing. HOGEA Constantin, cu semnarea 
actului adițional aprobat prin dispoziţiile art. 1. 

ART. 3 Primarul Municipiului Tulcea, prin Direcţia Administraţie Publică Locală, Direcția Economică, 
Direcţia Întreţinere şi Administrare Patrimoniu şi societatea Transport Public S.A. vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

ART. 4 Secretarul Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea va asigura comunicarea 
hotărârii autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

ART. 5 Hotărârea se comunică: 
- Compartimentului Transport Local din cadrul Direcţiei Administraţie Publică Locală; 
- S.C. Transport Public S.A; 
- Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu; 
- Direcției Economice; 
- Instituției Prefectului - Judeţul Tulcea 

 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor locali  din 19 consilieri locali prezenţi. 

 
 

 
 
 

          CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                        CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                            VIZAUER Lavinia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexă nr. 1 la  
H.C.L nr. 18/30.01.2019 

 
 

ACT ADIŢIONAL NR. 6/.................../.................. 
 

la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu 
autobuze efectuat prin curse regulate în Municipiul Tulcea, încheiat între Municipiul Tulcea şi 

societatea Transport Public S.A nr. 25620/29.09.2017 
             
 
 
          Municipiul Tulcea, cu sediul în Tulcea, str. Păcii nr. 20, județul Tulcea, având cod fiscal nr. 4321429, 
cont bancar nr. ................................................., deschis la Trezoreria Tulcea, reprezentat prin dr. ing. Hogea 
Constantin, având funcția de primar, în calitate de delegatar, pe de o parte, denumit în continuare Autoritate 
Contractantă 
          și 
          Societatea Transport Public S.A., cu sediul în Tulcea, str. Prelungirea Taberei nr. 7, județul Tulcea, 
înregistrată la Registrul Comerțului Tulcea sub nr. J36/385/1998, având cont bancar nr. 
.............................................., deschis la Trezoreria Tulcea, cod de înregistrare fiscală nr. RO 10644513, 
reprezentat legal prin ing. Bălan Lucian-Daniel, având funcția de director general, în calitate de delegat, 
denumit în continuare Operatorul, pe de altă parte, 
         În temeiul prevederilor: 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 205/28.09.2017 privind atribuirea directă a 
gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze efectuat prin curse regulate în Municipiul 
Tulcea către societatea Transport Public S.A. Tulcea; 
        - Punctelor 21.1 și 21.4.1 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de 
persoane cu autobuze efectuat prin curse regulate în Municipiul Tulcea, încheiat între Municipiul Tulcea şi 
societatea Transport Public S.A. nr. 25620/29.09.2017; 
       - Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr.30/20.02.2018 privind declararea situației de 
urgență, modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de 
persoane cu autobuze efectuat prin curse regulate în Municipiul Tulcea încheiat între Municipiul Tulcea şi 
societatea Transport Public S.A. Tulcea nr. 25620/29.09.2017, prin act adițional; 
       - Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr.202/28.06.2018 privind modificarea și completarea 
Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze efectuat prin 
curse regulate în Municipiul Tulcea încheiat între Municipiul Tulcea şi societatea Transport Public S.A. Tulcea 
nr. 25620/29.09.2017, prin act adițional; 
       - Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr.234/26.07.2018 privind modificarea și completarea 
Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze efectuat prin 
curse regulate în Municipiul Tulcea încheiat între Municipiul Tulcea şi societatea Transport Public S.A. Tulcea 
nr. 25620/29.09.2017, prin act adițional; 
         - Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr.255/27.09.2018 privind modificarea și completarea 
Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze efectuat prin 
curse regulate în Municipiul Tulcea încheiat între Municipiul Tulcea şi societatea Transport Public S.A. Tulcea 
nr. 25620/29.09.2017, prin act adițional; 
         - Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr.370/20.12.2018 privind modificarea și completarea 
Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze efectuat prin 
curse regulate în Municipiul Tulcea încheiat între Municipiul Tulcea şi societatea Transport Public S.A. Tulcea 
nr. 25620/29.09.2017, prin act adițional; 
         - Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr.____/30.01.2019 privind modificarea și 
completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze 
efectuat prin curse regulate în Municipiul Tulcea încheiat între Municipiul Tulcea şi societatea Transport Public 
S.A. Tulcea nr. 25620/29.09.2017, prin act adițional; 
 
 
 



         au convenit de comun acord să încheie prezentul act adiţional pentru modificarea și completarea 
contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze efectuat prin 
curse regulate în Municipiul Tulcea, încheiat între Municipiul Tulcea şi societatea Transport Public S.A nr. 
25620/29.09.2017, astfel: 
         Art. 1 Se modifică şi se completează parcul auto al societății Transport Public S.A, prevăzut în contractul 
de delegare a serviciului public local nr. 25620/29.09.2017, prin eliminarea autobuzelor cu numerele de 
înmatriculare BZ-07-YAZ, BZ-07-YBZ și adăugarea autobuzelor achiziționate de operator de transport din fonduri proprii 
și înmatriculate cu numerele de înmatriculare  TL-68-STP, TL-71-STP. 
         Art. 2 Se modifică și se completează Anexa 4.3 la contract, conform Anexei nr. 1, care face parte 
integrantă din prezentul act adițional. 
        Art. 3 Se modifică și se completează Anexa 5.2 la contract, conform Anexei nr. 2, care face parte 
integrantă din prezentul act adițional. 
        Art. 4 Celelalte prevederi ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de 
persoane cu autobuze efectuat prin curse regulate în Municipiul Tulcea, încheiat între Municipiul Tulcea şi 
societatea Transport Public S.A nr. 25620/29.09.2017, rămân neschimbate. 
        Art. 5 Prezentul act adiţional face parte integrantă din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de 
transport public local de persoane cu autobuze efectuat prin curse regulate în Municipiul Tulcea, încheiat între 
Municipiul Tulcea şi societatea Transport Public S.A. nr. 25620/29.09.2017, care se actualizează în mod 
corespunzător și se încheie astăzi _________, în 4 exemplare, având valoare juridică egală. 
 
 
AUTORITATEA CONTRACTANTĂ,                                              OPERATOR, 
          MUNICIPIUL TULCEA                                S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA 
                     PRIMAR,                                                                DIRECTOR GENERAL 
          Dr. ing. HOGEA Constantin                                             Ing. BĂLAN Lucian-Daniel 

 
 
 
DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ,                         S.C. Transport Public S.A. Tulcea,  
            Ec. ANTONESCU Alina                                                          Consilier Juridic, 
                                                                                                       Jr. DUZINSCHI Victor 

        
 DIRECTOR EXECUTIV D.A.P.L,                                     
            Jr. IUSUF Leventh                                                                    
                                                                                                           

        
DIRECTOR GENERAL  D.I.A.P,                                          
      Ec. CONSTANTIN Florențiu                                                 
 
 
                                                                                                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                                                                                            CONSILIER, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 


