Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea
Consiliul Local al Municipiului Tulcea

HOTĂRÂREA NR. 173
PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE
TRANSPORT PUBLIC LOCAL PRIN ATRIBUIRE DIRECTĂ ÎN MUNICIPIUL TULCEA, ÎNCHEIAT ÎNTRE
MUNICIPIUL TULCEA ŞI SOCIETATEA TRANSPORT PUBLIC S.A. NR. 34606/01.11.2019, PRIN ACT
ADIŢIONAL

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la
data de 24.09.2020.
Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de
delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin atribuire directă în Municipiul
Tulcea încheiat între Municipiul Tulcea şi societatea Transport Public S.A. Tulcea nr.
34606/01.11.2019, prin act adițional, proiect din iniţiativa primarului;
Luând în discuţie referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea nr.
23244/12.08.2020 și coraportul întocmit de Direcţia Economică, de Direcţia Administraţie
Publică Locală și de societatea Transport Public S.A., înregistrat cu nr. 23245/12.08.2020;
Reținând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea;
Având în vedere prevederile:
- Art. 1, alin (2) din Regulamentul (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;
- Art. 8 alin. (1) și alin. (3) lit. d^1) și art. 28, alin (2^2) din Legea serviciilor comunitare
de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 22, alin. (1) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Art. 1 din Ordinul nr. 972/2007 al ministrului Transporturilor pentru aprobarea
Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcinicadru al serviciilor de transport public local;
- Art. 94, alin. (2), lit. d) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și
completările ulterioare;
- Art. 84, alin. (1), din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și
completările ulterioare;
- Art. 2, alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 435/2020 privind aprobarea procedurii de
decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum și pentru modificarea și completarea
Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul
pentru elevi și studenți aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017.
- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 228/31.10.2019 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;
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În temeiul art. 129, alin. (2), lit. c) și d), alin. 6, lit. a) și alin. 7, lit. n), art. 136, alin 1), art.
139, alin. (1) și (3), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 197, alin (4) și art. 199 din Ordonanța de
Urgență a Guvernului, nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 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 prin atribuire directă în Municipiul Tulcea încheiat între
Municipiul Tulcea şi societatea Transport Public S.A. Tulcea nr. 34606/01.11.2019, conform
actului adițional nr. 2, 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 şi societatea Transport Public S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
ART. 4 Secretarul general al Municipiului 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;
- Societății Transport Public S.A;
- Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu;
- Direcției Economice;
- Instituției Prefectului - Judeţul Tulcea.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ale consilierilor locali din 17 consilieri locali
prezenţi.

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Jr. Maria BRUDIU

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
Claudia-Alina FRANDEȘ
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Anexă nr. 1 la
H.C.L nr. 173/24.09.2020
ACT ADIŢIONAL NR. ___/______/____________
La contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin atribuire directă în
municipiul Tulcea, încheiat între Municipiul Tulcea şi societatea Transport Public S.A. nr.
34606/09.12.2019

Municipiul Tulcea, cu sediul în Tulcea, str. Păcii nr. 20, județul Tulcea, având cod fiscal nr.
4321429, cont bancar nr. RO60 TREZ 6412 1A30 0530 XXXX, 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 Municipiul Tulcea, str. Prelungirea Taberei nr. 7,
județul Tulcea, înregistrată la Registrul Comerțului Tulcea sub nr. J36/385/1998, la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul Tulcea, având cont bancar nr. RO33 TREZ 6415 069X XX00 1544,
codul unic de înregistrare 10644513, reprezentat legal prin dl. ing. Bălan Lucian-Daniel, având funcția
de Director General, în calitate de delegat, denumit în continuare Operatorul, pe de altă parte,
În temeiul prevederilor:
- Art. 1, alin (2) din Regulamentul (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;
- Art. 8 alin. (1) și alin. (3) lit. d^1) și art. 28, alin (2^2) din Legea serviciilor comunitare de
utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 22, alin. (1) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Art. 1 din Ordinul nr. 972/2007 al ministrului Transporturilor pentru aprobarea
Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al
serviciilor de transport public local;
- Art. 94, alin. (2), lit. d) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și
completările ulterioare;
- Art. 84, alin. (1), din Legea nr. 1/2001 a educației naționale, cu modificările și completările
ulterioare;
- Art. 2, alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 435/2020 privind aprobarea procedurii de
decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum și pentru modificarea și completarea Normelor
metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și
studenți aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017.
- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 228/31.10.2019 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;
- Punctului 21.1 din Contractul de delegare a 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. 34606/01.11.2019;
- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. ____/____.2020 privind modificarea și
completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin atribuire
directă în Municipiul Tulcea încheiat între Municipiul Tulcea şi societatea Transport Public S.A. Tulcea
nr. 34606/01.11.2019, prin act adițional
au convenit de comun acord să încheie prezentul act adiţional pentru modificarea și completarea
Contractului de delegare a a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze
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efectuat prin curse regulate în Municipiul Tulcea, încheiat între Municipiul Tulcea şi societatea
Transport Public S.A. nr. 34606/01.11.2019, astfel:
Art. 1 Se modifică și se completează Anexa 7.1, Anexa 7.2 și Anexa 7.3 la contract, conform
Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul act adițional.
Art. 2 Celelalte prevederi ale Contractului de delegare a 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. 34606/01.11.2019, rămân neschimbate.
Art. 3 Prezentul act adiţional face parte integrantă din Contractul de delegare a 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. 34606/01.11.2019, care
se actualizează în mod corespunzător și se încheie astăzi ___.___.2020, în 4 exemplare, având valoare
juridică egală.
AUTORITATEA CONTRACTANTĂ,
MUNICIPIUL TULCEA
PRIMAR,
Dr. ing. HOGEA Constantin

OPERATOR,
TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA
DIRECTOR GENERAL
Ing. BĂLAN Lucian-Daniel

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ,
Ec. ANTONESCU ALina

CONTABIL ȘEF ,
Ec. UDREA Iacob-Aurelian

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

VIZĂ DE LEGALITATE
Jr. RAIZI Andreea

COMPARTIMENT TRANSPORT LOCAL,
Insp. TURTOI Daniel
Vizat,
Pentru control financiar preventiv
Ec. MIREA Gabriela
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Anexa nr. 1 la Actul adițional nr.2/29855/08.10.2020
la Contractul nr. 34606/01.11.2019

Anexa 7 – Diferențele de tarif

Anexa 7.1 – Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuităţi și reduceri la transportul
în comun
Categoria socială/ Tipul
de protecţie socială

Modalitatea de
acordare a protecţiei
sociale
(procentul de reducere)

Nivelul protecţiei
sociale acordate
(lei/unitate)

Persoane cu handicap și
asistenți personali ai
acestora
(60 călătorii / lună)

100%

2 lei/călătorie
(în limita a 60
călătorii/lună,
numai pentru
călătoriile
efectuate)

Legea nr. 448/06.12.2006 privind protecția și promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap
H.C.L. nr. 65/3.03.2011 privind modalitatea de acordare în
perioada 15.04.2011-31.12.2011 a gratuității pe mijloacele
de transport în comun precum și cuantumul acesteia pentru
persoanele cu handicap grav și accentuat, cât și pentru
însoțitorii adulților cu handicap auditiv și mental accentuat,
asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, asistenții
personali profesioniști și ai persoanelor cu handicap grav și
accentuat din municipiul Tulcea
H.C.L. nr. 280/21.12.2011 de prelungire a H.C.L.
nr.65/2011 pana la data de 31.12.2012
H.C.L. nr. 141/20.12.2012 de prelungire pe perioadă
nedeterminată a H.C.L. nr. 65/2011

Pensionari cu un
cuantum al pensiei de
până la 1.200 lei inclusiv
(40 călătorii/lună)

100%

2 lei/călătorie
(în limita a 40
călătorii/lună,
numai pentru
călătoriile
efectuate)

H.C.L. nr. 279/21.12.2011 privind unificarea și actualizarea
hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Tulcea în
domeniul serviciului de transport public local de persoane
prin curse regulate efectuat cu autobuze, prin care se acordă
facilități populației, cu modificările și completările ulterioare

Reprezentanții “Ligii
naționale a luptătorilor
pentru Victoria
Revoluției române din
Decembrie 1989 și
cinstirea eroilor martiri
Tulcea“
(60 călătorii / lună)

100%

2 lei/călătorie
(în limita a 60
călătorii/lună,
numai pentru
călătoriile
efectuate)

Legea nr. 341/2004 - Legea recunoștinței față de eroii
martiri și luptatorii care au contribuit la Victoria Revoluției
române din Decembrie 1989, precum și față de persoanele
care și-au jertit viața sau au avut de suferit în urma revoltei
muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987,
cu modificările și completările ulterioare
H.C.L. nr. 279/21.12.2011 privind unificarea și actualizarea
hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Tulcea în
domeniul serviciului de transport public local de persoane
prin curse regulate efectuat cu autobuze, prin care se acordă
facilități populației, cu modificările și completările ulterioare

Veteranii de război și
văduvele acestora, cu
domiciliul în municipiul
Tulcea
(60 călătorii /lună)

100%

2 lei/călătorie
(în limita a 60
călătorii/lună,
numai pentru
călătoriile
efectuate)

Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și
unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
republicată
H.C.L. nr. 279/21.12.2011 privind unificarea și actualizarea
hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Tulcea în
domeniul serviciului de transport public local de persoane
prin curse regulate efectuat cu autobuze, prin care se acordă
facilități populației, cu modificările și completările ulterioare
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Legislaţia în vigoare care reglementează protecţia
socială

Categoria socială/ Tipul
de protecţie socială

Modalitatea de
acordare a protecţiei
sociale
(procentul de reducere)

Nivelul protecţiei
sociale acordate
(lei/unitate)

Persoanele persecutate
din motive politice de
dictatura instaurată cu
începere de la 6 martie
1945, precum și cele
deportate în străinatate
ori constituite prizonieri,
cu domiciliul în
municipiul Tulcea
(60 călătorii / lună)

100%

2 lei/călătorie
(în limita a 60
călătorii/lună,
numai pentru
călătoriile
efectuate)

Legea nr. 118/1990 și 189/2000 privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate din motive politice de
dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum
și celor deportate în strainatate ori constituite în prizonieri
H.C.L. nr. 279/21.12.2011 privind unificarea și actualizarea
hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Tulcea în
domeniul serviciului de transport public local de persoane
prin curse regulate efectuat cu autobuze, prin care se acordă
facilități populației, cu modificările și completările ulterioare

Persoanele care au
efectuat stagiul militar în
cadrul Directiei Generale
a Serviciului Muncii în
perioada 1950-1961, cu
domiciliul în municipiul
Tulcea
(60 călătorii / lună)

100%

2 lei/călătorie
(în limita a 60
călătorii/lună,
numai pentru
călătoriile
efectuate)

Legea nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor
drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul
Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 19501961
H.C.L. nr. 279/21.12.2011 privind unificarea și actualizarea
hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Tulcea în
domeniul serviciului de transport public local de persoane
prin curse regulate efectuat cu autobuze, prin care se acordă
facilități populației, cu modificările și completările ulterioare

Elevi din învățământul
pre-universitar
acrerditat/autorizat pe tot
parcursul anului

50%

2 lei/călătorie
(numai pentru
călătoriile
efectuate)

H.C.L. nr. 279/21.12.2011 privind unificarea și actualizarea
hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Tulcea în
domeniul serviciului de transport public local de persoane
prin curse regulate efectuat cu autobuze, prin care se acordă
facilități populației, cu modificările și completările ulterioare
O.U.G. nr. 70/14.05.2020 privind reglementarea unor
măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul
situației epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor
temene, pentru modificarea și completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.
1/2011, precum și a altor acte normative

Donatori onorifici de
sânge
(60 călătorii / lună)

50%

48 lei
(abonament toate
liniile/60 călătorii)

Legea nr. 4/1995 privind donarea de sânge, utilizarea
terapeutică a sângelui uman și organizarea transfuzională în
România, cu modificările și completările ulterioare
Hotararea de Guvern nr. 1364/04.10.2006 pentru
aprobarea drepturilor și obligațiilor donatorilor de sânge
H.C.L. nr. 279/21.12.2011 privind unificarea și actualizarea
hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Tulcea în
domeniul serviciului de transport public local de persoane
prin curse regulate efectuat cu autobuze, prin care se acordă
facilități populației, cu modificările și completările ulterioare

Șomeri cu domiciliul în
municipiul Tulcea
(40 călătorii/lună)

100%

2 lei/călătorie
(în limita a 40
călătorii/lună,
numai pentru
călătoriile
efectuate)

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj
și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și
completările ulterioare
H.C.L. nr. 222/26.07.2018 privind modificarea și
completarea hotărârii Consiliului Local al municipiului
Tulcea nr. 279/21.12.2011 privind unificarea și actualizarea
hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Tulcea în
domeniul serviciului de transport public local de persoane
prin curse regulate efectuat cu autobuze, prin care se acordă
facilități populației, cu modificările și completările ulterioare
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Legislaţia în vigoare care reglementează protecţia
socială

Anexa 7.2 – Modul de acordare a diferenţelor de tarif
Modul de acordare a diferenţelor de tarif este cel stabilit prin Hotărârea Consiliului Local Tulcea nr.
[....................] în temeiul legislaţiei în vigoare, pentru fiecare categorie în parte şi este după cum urmează:
- Secțiunea autobuze Categoria socială/
Tipul de protecţie socială

Perioada

Număr de călătorii
pe perioada
selectată, utilizat
pentru calcul

Tarif
întreg
(lei)

Reducerea
oferită
(lei)

Modalitatea
de acordare a
protecţiei sociale
(procentul de
reducere)

Persoane cu handicap și asistenți personali
ai acestora
Pensionari cu un cuantum al pensiei de
până la 1.500 lei inclusiv

lunar

60

2

2

100%

lunar

40

2

2

100%

Reprezentanții “Ligii naționale a
luptătorilor pentru Victoria Revoluției
române din Decembrie 1989 și cinstirea
eroilor martiri Tulcea“

lunar

60

2

2

100%

Veteranii de război și văduvele acestora, cu
domiciliul în municipiul Tulcea

lunar

60

2

2

100%

Persoanele persecutate din motive politice
de dictatura instaurată cu începere de la 6
martie 1945, precum și cele deportate în
străinatate ori constituite prizonieri, cu
domiciliul în municipiul Tulcea

lunar

60

2

2

100%

Persoanele care au efectuat stagiul militar
în cadrul Direcției Generale a Serviciului
Muncii în perioada 1950-1961, cu
domiciliul în municipiul Tulcea (60
călătorii/ lună)

lunar

60

2

2

100%

Elevi din învățământul pre-universitar
acrerditat/autorizat pe tot parcursul anului

lunar

nelimitat

2

2

50%

Donatori onorifici de sânge

lunar

abonament nominal/lună

96

48

50%

Șomeri cu domiciliul în municipiul Tulcea

lunar

40

2

2

100%

Tarif

- Secțiunea naval Perioada

Număr de călătorii
pe perioada
selectată, utilizat
pentru calcul

Preșcolari și pensionari cu domiciliul în
suburbia Tudor Vladimirescu

12 luni

Elevi cu domiciliul în suburbia Tudor
Vladimirescu

12 luni

Categoria socială/
Tipul de protecţie socială

Tarif

Modalitatea de
acordare a
protecţiei sociale
(procentul de
reducere)

Tarif
întreg (lei)

Reducerea
oferită (lei)

abonament
nominal/lună

33,75

33,75

100%

nelimitat

1,5

1,5

100%

Operatorul va elibera titluri de călătorie pentru fiecare categorie care beneficiază de gratuităţi, în baza
documentelor legale justificative pentru fiecare categorie.

Anexa 7.3 – Fundamentarea anuală a diferențelor de tarif pentru protecția socială
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Categoria socială/
Tipul de protecţie socială

Unităţi de
calcul
(abonamente/
călătorii
vândute)

Număr
estimat de
unităţi

Nivelul
protecţiei
sociale
acordate
(lei/unitate)

(1)

(2)

(3)

(4)

Persoane cu handicap și asistenți personali
ai acestora

158.458
călătorii

160.000

2

320.000

Factură

Pensionari cu un cuantum al pensiei de
pana la 1.500 lei inclusiv

371.834
călătorii

600.000

2

1.200.000

Factură

2.128
călătorii

2.200

2

4.400

Factură

1.278
călătorii

1.300

2

2.600

Factură

24.608
călătorii

25.000

2

50.000

Factură

2.570
călătorii

2.600

2

5.200

Factură

139.500
călătorii

250.000

2

500.000

Factură

2.200

48

105.600

Factură

11.000

2

22.000

Factură

Nr.

1.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

Reprezentantii “Ligii naționale a
luptătorilor pentru Victoria Revoluției
române din Decembrie 1989 și cinstirea
eroilor martiri Tulcea”
Veteranii de război și văduvele acestora, cu
domiciliul în municipiul Tulcea
Persoanele persecutate din motive politice
de dictatura instaurată cu începere de la 6
martie 1945, precum și cele deportate în
străinatate ori constituite prizonieri, cu
domiciliul în municipiul Tulcea
Persoanele care au efectuat stagiul militar
în cadrul Directiei Generale a Serviciului
Muncii în perioada 1950-1961, cu
domiciliul în municipiul Tulcea
Elevi din învățământul pre-universitar
acrerditat/autorizat pe tot parcursul anului

Sume totale
(lei)

Document
justificativ
necesar

(5) = (3) x (4)

(6)

9.

Donatori onorifici de sânge*

10.

Șomeri cu domiciliul în municipiul Tulcea

2.116
abonamente
10.573
călătorii

11.

Preșcolari și pensionari cu domiciliul în
suburbia Tudor Vladimirescu

120
abonamente

140

33,75

4.725

Factură

1.500
călătorii

2.000

1,5

3.000

Factură

12.

Elevi cu domiciliul în suburbia Tudor
Vladimirescu

*calculat pentru abonamentul lunar pe toate liniile
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