HOTĂRÂRE
REFERITOR LA: Reglementarea activităţii de transport public local de călători în
municipiul Caracal
EXPUNERE DE MOTIVE:
În municipiul Caracal sunt multe persoane cu venituri mici care nu îşi permit să folosească
taxiurile pentru a se deplasa în diferite zone ale municipiului.
Conform Legii nr. 92/2007 Serviciul de transport public local de călători se administrază
prin atribuirea, prin gestiune delegată către un operator de transport rutier. Considerăm că se
impune astfel reglementarea activităţii de transport public local de călători în municipiul Caracal.
AVÂND ÎN VEDERE:
- Raportul Direcţiilor de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Caracal;
- Legea nr. 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilităţi;
- Legea nr. 92/2007 – Legea serviciilor de transport public local
- Legea nr. 972/2007 privind Regulamentul cadru pentru efectuarea transportului public de
călători ;
- Ordinul nr. 353/2007 privind Normele de aplicare a Legii nr. 92/2007-Legea serviciilor de
transport public local ;
- Ordinul nr. 263/2007 privind aprobarea Normelor – cadru privind modalităţiile de atribuire a
contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public local ;
- O.U.G. nr. 109/2005 privind transporturile rutiere cu modificările şi completările
ulterioare;
- Adresa nr. 4445/2008 a ANRSC privind serviciul de transport public local;
- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi completările
ulterioare;
- Art. 16 alin. (1), art. 20 alin. (7), art.23 alin. (1) coraborat cu art. 30 alin. (2), lit.”c” din
Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
-Art. 36 alin. (5) lit. „a” , alin. (6) lit. „a” pct. 14, art. 45, 115 alin. (1) lit.”b”din Legea nr.
215/2001, privind administraţia publică locală, republicată (r1);
- Avizul Comisiei pentru activităţi juridice, disciplină, muncă şi protecţie socială, cereri,
sesizări a Consiliului local Caracal;
În temeiul art. 45 (1) din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată
(r1);
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
HOTĂREŞTE:
Art.1. Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică a serviciului de transport public local
de călători în municipiul Caracal, în baza unui contract de delegare a gestiunii.
Art.2 Se aprobă Studiul de oportunitate al delegării gestiunii serviciului de transport
public local de călători în municipiul Caracal, conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art. 3.Se aprobă contractul de concesiune a transportului public local de călători în
municipiul Caracal prin gestiune delegată, conform anexei nr.2, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 4. Se aprobă Caietul de sarcini pentru realizarea transportului public local de călători în
municipiul Caracal, conform anexei nr.3, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea serviciului de transport
public local de călători în municipiul Caracal, conform anexei nr. 4, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.6. Consiliul local al municipiului Caracal împuterniceşte primarul municipiului Caracal
ca prin compartimentele de specialitate să întocmească documentaţia de atribuire şi să organizeze
procedura de licitaţie prevăzută la art.1.
Art.7. Consiliul local al municipiului Caracal împuterniceşte primarul municipiului Caracal
să încheie contractul de concesiune prin licitaţie publică deschisă a serviciului de transport public
local de persoane în municipiul Caracal
Art. 8. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă din Contractul de concesiune
nr. 5407/1999, încheiat cu SC IGO SA Caracal, capitolul privind concesionarea prin încredinţare
directă a serviciului de transport public local de călători în municipiul Caracal.
Art. 9. Primarul municipiului Caracal prin direcţiile din subordinea sa va asigura ducerea la
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea prevederilor din actele normative în
materie.
Art. 10. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului municipiului Caracal, Instituţiei
Prefectului Olt, persoanelor fizice şi juridice interesate.
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RAPORT

Având în vedere prevederile art. 16 alin. (1), art. 20 alin. (7), art.23 alin. (1) coraborat cu
art. 30 alin. (2), lit.”c” din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, Ordinul nr.
353/2007 privind Normele de aplicare a Legii nr. 92/2007-Legea serviciilor de transport public local ,
Ordinul nr. 263/2007 privind aprobarea Normelor – cadru privind modalităţiile de atribuire a
contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, O.U.G. nr. 109/2005 privind
transporturile rutiere cu modificările şi completările ulterioare, precum şi adresa nr. 4445/2008 a
ANRSC prin care ni se solicită reglementarea activităţii de transport public local de călători în
municipiul Caracal, propunem următoarele:
- concesionarea prin licitaţie publică a serviciului de transport public local de călători în
municipiul Caracal, în baza unui contract de delegare a gestiunii.
- Studiul de oportunitate al delegării gestiunii serviciului de transport public local de
călători în municipiul Caracal, conform anexei nr.1, parte integrantă din prezentul raport.
- contractul de concesiune a transportului public local de călători în municipiul Caracal prin
gestiune delegată, conform anexei nr.2, parte integrantă din prezentul raport.
- Caietul de sarcini pentru realizarea transportului public local de călători în municipiul
Caracal, conform anexei nr.3, parte integrantă din prezentul raport.
- Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea serviciului de transport public local de
călători în municipiul Caracal, conform anexei nr. 4, parte integrantă din prezentul raport.
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ANEXA NR.1
la HCL nr. 44 din 30.09.2008
STUDIUL DE OPORTUNITATE PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII
SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ÎN
MUNICIPIUL CARACAL
Obiectul
• Obiectul prezentei documentaţii îl constituie elaborarea studiului de
oportunitate în vederea concesionării transportului public local de călători
(prin curse regulate) în municipiul Caracal.
Studiul a fost întocmit de Compartimentul “Autorizări transport local” din
cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Obiectivul studiului este concesionarea prin delegarea gestiunii serviciului de
transport public local de călători (prin curse regulate), precum şi încredinţarea spre
administrare a bunurilor aparţinând patrimoniului public din infrastructura aferentă staţie publică, trasee - unui operator de transport autorizat, care dispune de experienţa
necesară în vederea continuării şi dezvoltării activităţii în condiţii de eficienţă
managerială şi financiară şi de competitivitate pe piaţa acestui serviciu şi capacitatea
tehnică şi profesională necesară.
Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autoritatea
administraţiei publice locale transferă unui operator de prestări servicii de utilităţi
publice, sarcina de transport public local de călători (prin curse regulate) şi
responsabilităţile privind prestarea serviciului specific, precum şi administrarea şi
exploatarea infrastructurii edilitare pe baza unui contract de concesiune de delegare a
gestiunii.
Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori de servicii de
utilităţi publice, care pot fi:
- societăţi comerciale prestatoare de servicii de utilităţi publice înfiinţate de
autorităţile administraţiei publice locale, cu capital social al unităţilor administrative
teritoriale;
- societăţi comerciale prestatoare de servicii de utilităţi publice locale rezultate
ca urmare a reorganizării administrative a regiei autonome de interes local ori a
serviciului public de specialitate subordonat autorităţii administraţiei publice locale,
al cărui capital social este deţinut în totalitate sau în parte, în calitate de
proprietar/coproprietar, de unitatea administrativ-teritorială;
- societăţi comerciale prestatoare de servicii de utilităţi publice cu capital social
privat sau mixt.

Scopul studiului este concesionarea activităţii de transport public local de
călători din municipiul Caracal, unei societăţi comerciale, în conformitate cu:
Legea nr. 92/2007-Lege a serviciilor de transport public local;Ordinul 972/2007Ordin pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului
public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public
local;Ordinul 353/2007-Ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii
92/2007;Ordinul 263/2007-Ordin privind aprobarea Normelor-cadru privind
modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de
transport public local;OUG 34/2006- Ordonanţa de urgenţă privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi
a contractelor de concesiune de servicii;Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor
comunitare de utilităţi publice, în vederea optimizării, rentabilizării şi
modernizării serviciului de transport public local de călători în municipiul Caracal,
prin curse regulate.
Prezentul studiu fundamentează necesitatea şi oportunitatea concesionării
transportului public local de călători în municipiul Caracal şi stabilirea soluţiilor
optime de delegare a gestiunii serviciilor.
Prin realizarea acestui obiectiv, Consiliul local al municipiului Caracal,
reprezentantul autorităţii administraţiei publice locale Caracal, urmăreşte prin
strategiile pe care le va adopta:
 Dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de
transport public local de călători (prin curse regulate) în concordanţă cu
programele de dezvoltare economico-socială a localităţii, precum şi a
infrastructurii aferente acestuia;
 Satisfacerea în condiţii optime a nevoilor populaţiei (principiul client),
precum şi al instituţiilor publice şi agenţilor economici de pe raza
administrativ-teritorială a localităţii, pe care îi deserveşte prin serviciile
de transport public;
 Eficientizarea activităţii operatorului de transport public local de călători
autorizat în municipiul Caracal ce va deţine licenţe de transport şi de
execuţie pentru autovehicule, obligatorii în acest domeniu de activitate;
 Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor prin promovarea
calităţii şi eficienţei transportului public local de călători;
 Asigurarea capacităţii suficiente de transport pe rute aglomerate;
 Realizarea unei infrastructuri edilitare moderne printr-un program
investiţional adecvat, în vederea creşterii calităţii vieţii cetăţenilor;
 Acordarea de facilităţi unor categorii de persoane defavorizate din punct
de vedere social;
 Menţinerea serviciului de transport la indicatorii de performanţă propuşi.
Potrivit prevederilor Legii nr. 92/2007, art. 21,consiliile locale pot hotărî:
(1) Serviciile de transport public local se pot administra prin atribuirea
acestora în următoarele modalităţi:a) gestiune directă;
b) gestiune delegată;
c) alte modalităţi stabilite prin prezenta lege.

(2) Alegerea modalităţii de atribuire a serviciilor de transport public local se
face, in condiţiile prezentei legi, precum şi ale Legii nr. 51/2006, prin hotărâre
adoptata de consiliile locale, de consiliile judeţene sau de Consiliul General al
Municipiului Bucureşti, după caz.
(3) Indiferent de modalitatea de atribuire adoptată, activităţile specifice
serviciului de transport public local se organizează şi se desfăşoară în
conformitate cu prevederile regulamentelor serviciilor de transport public local
elaborate de autorităţile locale de transport şi aprobate prin hotărâri ale
consiliilor locale, ale consiliilor judeţene si ale Consiliului General al
Municipiului Bucureşti, după caz, pe baza regulamentului-cadru al serviciului
de transport public local, elaborat de A.R.R., A.F.E.R. si A.N.R., după caz.
(4) Atribuirea gestiunii serviciilor de transport se va realiza în conformitate cu
prevederile procedurii-cadru privind atribuirea contractelor de delegare a
gestiunii serviciilor de transport public local(prin curse regulate).
(5) Bunurile şi elementele componente ale sistemelor de transport local aflate
în domeniul public sau privat al administraţiei publice respective vor putea fi
date in exploatare pentru prestarea serviciului de transport public operatorilor
de transport sau transportatorilor autorizaţi cărora li s-a atribuit gestiunea
serviciului.
(6) Atribuirea bunurilor şi a elementelor componente ale sistemelor de
transport menţionate la alin. (5) se face prin gestiune delegată, încheindu-se un
contract de concesiune, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
Autorităţile administraţiei publice locale urmăresc:
o Gestionarea serviciilor de transport public local de călători pe criterii de
competitivitate şi eficienţă managerială;
o Promovarea reabilitării infrastructurii aferente serviciilor de transport public
local de călători.
Conform Legii nr. 51/2006, art.8, alin.(2) pct. “d”, în exercitarea competenţelor
şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice, autoritatea
administraţiei publice locale adoptă hotărâri în legătură cu delegarea gestiunii
serviciilor, precum şi darea în administrare sau concesionare a bunurilor proprietate
publică şi/sau privată a unităţilor administrative-teritoriale, ce constituie
infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciilor”.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 art. 25 alin. l, bunurile
proprietate publică ori privată a unităţilor administrativ teritoriale, utilizate pentru
furnizarea, prestarea serviciilor de utilităţi publice pot fi:
a)date în administrare şi exploatare operatorilor care exercită gestiunea directă
a serviciilor de utilităţi publice;
b)concesionate, în condiţiile legii, operatorilor organizaţi ca societăţi
comerciale cu capital public, privat sau mixt, care exercită gestiunea delegată a
serviciilor de utilităţi publice.
Principalele obiective urmărite de autoritatea administraţiei publice locale în
domeniul serviciului de transport public local de călători în conformitate cu OG nr.
86/2001, art.8 alin. (2), sunt:

-îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor prin promovarea calităţii şi
eficienţei serviciului de transport public local de călători;
-creşterea calităţii vieţii cetăţenilor prin susţinerea dezvoltării economice a
localităţii şi prin realizarea unei infrastructuri edilitare moderne;
-acordarea de facilităţi unor categorii de persoane;
-asigurarea capacităţii suficiente de transport pe rute aglomerate;
-modernizarea staţiilor de aşteptare şi transfer a călătorilor.
Contractul de delegare a gestiunii poate fi:
-contract de concesiune
-contract de parteneriat public-privat.
În municipiul Caracal s-a efectuat în luna iunie 2008 un studiu de caz referitor
la eficienţa şi utilitatea transportului în comun de călători (prin curse regulate) prin
încheierea unui contract de prestări servicii cu un operator autorizat care avea în
dotare două mijloace de transport călători cu 17 locuri. Traseele utilizate au fost
GARĂ-CENTRU-ROMVAG-GARĂ. Preţul unui bilet a fost de 1 leu.
Concluziile acestui studiu sunt:
• Transportul de călători în comun în municipiul Caracal este viabil numai cu
mijloace de transport de mică capacitate, respectiv maxim 22 locuri;
• Necesitatea acoperirii cartierelor mărginaşe cu trasee ale transportului de
călători în comun de mică capacitate către zona centrală, platformele
industriale, gară;
• Stabilirea unor staţii publice amplasate pe domeniul public, marcate
corespunzător;
• Emiterea de legitimaţii de călătorie şi abonamente;
• Ineficienţa economică privind construirea unor case de bilete în staţiile publice
datorată cheltuielilor suplimentare de personal
Având în vedere cele mai sus prezentate, dotarea tehnică cu mijloace de
transport de mică capacitate şi posibilităţile financiare precare ale actualului operator
economic S.C. IGO S.A., propunem delegarea gestiunii serviciului de transport
public local de călători către un alt operator economic care va trebui să respecte
întocmai Strategia serviciului comunitar de transport public local în municipiul
Caracal aprobată prin HCL Caracal nr. 135/2006 precum şi Regulamentul serviciului
comunitar de transport public local în municipiul Caracal, ce va fi aprobat prin HCL
Caracal.
Investiţiile necesare bunei funcţionări ale acestui serviciu public cad în sarcina
operatorului economic desemnat prin licitaţie publică.
Durata contractului de concesiune a transportului public local de călători (prin
curse regulate) se stabileşte de către autoritatea administraţiei publice locale, şi nu
poate fi mai mare de 6 ani, conform art.28 alin(1) lit. a din Legea nr. 92/2007.
Propunem ca nivelul minim al redevenţei trimestriale să fie de 15% din costul
biletelor şi abonamentelor vândute de către operator în trimestrul pentru care se
achită redevenţa de transport; în primul an al contractului să fie scutit de plata

redevenţei (motivat de cheltuielile pe care trebuie să le facă acesta cu amenajarea
staţiilor publice), iar durata contractului să fie de 6 ani. În cazul în care, operatorul
solicită rezilierea contractului mai devreme de 24 luni va trebui să despăgubească
autoritatea publică cu redevenţa din trimestrul anterior solicitării rezilierii
contractului multiplicată cu numărul trimestrelor rămase până la sfârşitul duratei
contractului (de 6 ani).
În acest sens, abonamentele şi biletele vor fi înregistrate înainte de a fi vândute
la compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Caracal.
În cazul de faţă, adecvat scopului urmărit şi în conformitate cu prevederile
legale ale autorităţii administraţiei publice locale este contractul de concesiune prin
licitaţie publică deschisă.
Consiliul local va hotărî cu privire la concesionarea transportului public local
de călători şi la concesionarea infrastructurii aferente acestuia, aparţinând
patrimoniului public.
Autoritatea administraţiei publice locale va urmări promovarea reabilitării
infrastructurii aferente transportului public local de călători.
COMPARTIMENTUL ,
AUTORIZĂRI TRANSPORT LOCAL

Anexa nr. 2
La H.C.L. nr. ………………

CONTRACT
de concesiune a transportului public local de persoane prin gestiune delegată
Nr ......... din .................... ,
_____ În temeiul HCL ............./2008, a Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi
publice, Legii 92/2007 a serviciilor de transport public local, Ordinul administraţie publică
nr. 353/2008
CAP.l
Părţile contractante
Municipiul Caracal, cu sediul în Caracal, str. Piaţa Victoriei nr. 10, judetul Olt,
reprezentat prin Gheorghe Anghel - primar, în calitate de concedent, pe de o parte, şi
Operatorul de transport.............................................. cu sediul în.........................................,
str............................................. judeţul............. certificat de înmatriculare la Oficiul
Registrului Comerţului...............................................................având contul deschis
la...................................................., codul unic de înregistrare.............................. reprezentat
legal prin........................................................... director general, în calitate de concesionar, pe
de altă parte.
CAP.2
ObiectuI contractului de concesiune
ART.l
1.1. (1) Obiectul contractului de concesiune îl constituie delegarea gestiunii prin
licitaţie publică deschisă a serviciului de transport public local de călători, astfel:
a) efectuarea transportului public local de persoane cu mijloace de transport
specifice,
prevăzute
în
lege,
respectiv,
microbuze
cu
minim 9 locuri plus locul şoferului, conform prevederilor stipulate în caietul de
sarcini anexa nr. 1 la prezentul contract;
(2) Concesionarul îşi asumă răspunderea furnizării serviciului concesionat sub
controlul concedentului în condiţiile şi termenii contractului de concesiune şi în conformitate
cu normele legale şi reglementare aplicabile.
(3) Aria concesiunii este întregul teritoriu unde este furnizat serviciul concesionat în
cadrul ariei de competenţă teritorială a concedentului.

1.1.2 Obiectivele concedentului
a) dezvoltă, promovează calitatea şi eficienţa transportului public local de
persoane în scopul asigurării mobilităţii populaţiei în funcţie de necesităţile
acesteia şi de dezvoltarea economică a Municipiului Caracal;
b) stabileşte structura reţelei de trasee pentru transport de persoane în funcţie de dezvoltarea
economică
a
Municipiului
Caracal,
în
concordanţă
cu
cererile
de
transport stabilite pe baza studiilor de mobilitate a populaţiei;
c) păstrează prerogativele privind promovarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a
transportului public local de persoane
d) organizează, reglementează, controlează şi monitorizează transportul public local de
persoane pe raza Municipiului Caracal, în conformitate cu reglementările în vigoare;
e) urmăreşte ca exploatarea bunurilor concesionate să se realizeze în condiţii care să asigure
executarea transportului public local de călători în condiţii de regularitate, siguranţă si
confort pe întreaga durată a contractului de concesiune;
f) asigură modernizarea infrastructurii aferente transportului public local de persoane, care
să se realizeze în conformitate cu reglementările urbanistice în vigoare;
g) asigură protecţia socială a grupurilor de persoane defavorizate prin acordarea de subvenţii
şi/sau facilităţii
1.3. În derularea contractului de concesiune concesionarul va utiliza urmatoarele categorii de
bunuri:
1. Bunurile pe care concesionarul activitaţii de transport le realizează pe infrastructura, din
fonduri obţinute prin transfer de la concendent rămân în proprietatea unitaţii administrativteritoriale fiind integrate patrimoniului acesteia, completând în mod corespunzător categoria
bunurilor supuse concesiunii, pentru care se datorează redevenţa;
2. Bunurile pe care concesionarul activităţii de transport le realizează pe infrastructura, din
fonduri proprii rămân în proprietatea acestuia pe toată durata contractului de concesiune şi
vor reveni de drept, la expirarea contractului, gratuit şi libere de orice sarcini, unitaţii
administrativ-teritoriale fiind integrate patrimoniului acesteia;
a) bunuri proprii, bunurile care aparţin concesionarului şi sunt utilizate de către
acesta pe întreaga perioadă a concesionării.
b) bunuri de preluare, bunurile achiziţionate de concesionar pe perioada
contractului de concesiune din veniturile realizate din activitatea de transport,
având ca unic scop furnizarea serviciului concesionat, care vor fi preluate după
expirarea contractului de concesiune, dupa cum s-a convenit între părţi.
CAP.3
Durata contractului
ART.2
2.1. Durata contractului de concesiune prin delegarea de gestiune este de 6 ani şi intră în
vigoare o dată cu semnarea ambelor părţi.
2.2. Caietul de sarcini şi anexele care fac parte integrantă din contractul de concesiune, din
care decurg şi efectele economico-financiare, pot fi revizuite anual, cu acordul ambelor
părţi.
2.3. La expirarea duratei contractului de concesiune concendentul poate hotărî prelungirea
acestuia în condiţiile legii, inclusiv pe baza unei notificari prealabile înaintate de concesionar,
cu cel puţin 6 luni anterior expirării contractului.
CAP.4
Preţuri, tarife, subvenţii şi alte prevederi financiare
Subcapitolul I. Redevenţa

ART.3
3.1. Concesionarul datorează trimestrial o redevenţă reprezentând 15% din preţul biletelor şi
abonamentelor vândute în trimestrul pentru care se achită.
3.2. Pe perioada primului an contractual, concesionarul este scutit de plata redevenţei
ART.4
1)Regularizarea sumelor plătite pentru primul trimestru al anului se va face până cel târziu la
31 martie al fiecărui an.
ART. 5
Nevirarea sumelor datorate la data şi în condiţiile prevăzute la art. 4 atrage penalităţi în
valoare de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere asupra sumei datorate.
ART.6
Dacă întârzierea virării sumelor datorate este mai mare de 90 zile faţă de termenul scadent şi
dacă în această perioadă nu este invocată forţa majoră sau nu intervine o nouă înţelegere între
părti, concedentul poate iniţia instituirea procedurii de reziliere a contractului de
concesiune, cu notificarea acestei intenţii către concesionar.
Subcapitolul 2 Preţuri şi tarife
ART.7
(1) Veniturile operatorilor se constituie prin încasarea de la utilizatori, sub formă de preţuri
sau tarife, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate şi,
după caz, din alocaţii de la bugetele locale, cu respectarea următoarelor principii:
a) asigurarea autonomiei financiare a operatorului;
b) asigurarea rentabilităţii şi eficienţei economice;
c) asigurarea egalităţii de tratament a serviciilor de utilităţi publice în raport cu alte servicii
publice de interes general;
d) recuperarea în totalitate de către operatori a costurilor furnizării/prestării
serviciilor.
(2) Concesionarul este autorizat să perceapă de la beneficiarii transportului
contravaloarea serviciilor prestate pe baza de legitimaţii de călătorie valabile la
tarifele în vigoare, aprobate conform metodologiei prevăzute de reglementările
legale.
(3) Preţurile şi tarifele pentru plata serviciului de transport public local se propun
de operator şi se stabilesc, se ajustează sau se modifică prin hotărâri ale consiliului
local, cu respectarea metodologiilor elaborate de autoritatea de reglementare
competentă.
ART. 8
8.1. Stabilirea şi/sau modificarea tarifelor şi preţurilor se va face cu respectarea prevederilor
legale în vigoare la data respectivă.
8.2. Tarifele practicate, inclusiv sumele destinate protecţiei sociale puse la
dispoziţie de concedent, trebuie să acopere cel puţin cheltuielile legate de
realizarea serviciului prestat, plata tuturor taxelor şi impozitelor prevăzute de lege,
inclusiv o cota de 5 % profit maxim convenit.
Subcapitolul 3 Subvenţii
(1) Concedentul poate acorda diferenţa de tarif pentru protecţia socială, în limita
creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie.
(2) Acoperirea influenţelor financiare rezultate din reducerea de tarif la
legitimaţiile de călătorie individuale pentru serviciul de transport public local de
persoane, aprobate pentru anumite categorii de persoane de consiliul local, sau

acoperirea diferenţelor dintre costurile înregistrate de operatorul de transport rutier
pentru efectuarea serviciului şi sumele efectiv încasate ca urmare a vânzării
legitimaţiilor de călătorie individuale se asigură din bugetul local, până la nivelul
tarifelor de vânzare către populaţie a legitimaţiilor de călătorie individuale, pe
baza fundamentarilor prezentate de operator.
Acoperirea financiară a costului călătoriilor efectuate de persoanele care beneficiază,
potrivit legii, de gratuitate la legitimaţiile de călătorie individuale se asigură din bugetul
local, pe baza hotărârilor adoptate în concret de către Consiliul Local.
(3) Condiţiile concrete în care va fi acoperit costul călătoriilor potrivit
prevederilor alin. (1) şi (2) sau costurile înregistrate pentru efectuarea transportului
public local pe traseele sociale nerentabile se vor stabili prin hotărârea Consiliului
Local, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Subcapitolul 4 Finanţarea serviciului
ART. 9
A

(1) In conformitate cu principiile autonomiei locale şi ţinând seama de
caracteristicile serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate,
concendentul poate asigura operatorului de transport rutier o parte din mijloacele
financiare necesare pentru exploatarea şi dezvoltarea reţelelor de transport public
local de persoane, infrastructură şi vehicule, prin următoarele forme :
- alocaţie bugetară pentru cheltuieli de capital;
- garanţii pentru credite interne şi externe.
(2) Finanţarea şi realizarea investiţiilor aferente sistemelor de utilităţi publice se
fac cu respectarea legislaţiei în vigoare privind iniţierea, fundamentarea,
promovarea şi aprobarea investiţiilor publice, în temeiul următoarelor principii:
a) promovarea rentabilităţii şi eficienţei economice;
b) păstrarea veniturilor realizate din aceste activitaţi la nivelul comunităţilor locale şi
utilizarea lor pentru dezvoltarea serviciilor şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente;
c) întărirea autonomiei fiscale a unităţilor administrativ-teritoriale pentru crearea
mijloacelor financiare necesare în vederea funcţionării serviciilor;
d) întărirea autonomiei locale privind contractarea şi garantarea unor
împrumuturi interne sau externe necesare pentru finanţarea infrastructurii tehnicoedilitare aferente serviciilor, în condiţiile legii;
e) respectarea legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice;
f) respectarea dispoziţiilor legale referitoare la calitatea şi disciplina în
constructii, urbanism, amenajarea teritorului şi protecţia mediului.
(3) La data aprobării obiectivelor de investiţii în situaţia realizării acestora din fonduri
aparţinând atât concendentului cât şi operatorului se vor stabili şi modul de încadrare al
acestora în categoria de bunuri ale contractului conform art. 3, punctul 1.3.
(4) Concedentul aprobă acordarea gratuităţilor pe mijloacele de transport în comun, altele
decât cele reglementate prin acte normative specifice în competenţa Consiliului Local.
CAP.5
Drepturile părţilor
A.Drepturile concesionarului
ART. 10
Concesionarul are următoarele drepturi:
a) să încaseze tarifele aferente transportului public local de persoane prestat;
b) să propună actualizarea tarifelor cu indicele preţurilor de consum;

c) să utilizeze patrimoniul propriu sau concesionat
serviciului de transport public local de persoane;

exclusiv

pentru

asigurarea

d) în cazul în care continuarea activităţii ar conduce la crearea unor importante prejudicii
patrimoniului încredinţat, să ceară întreruperea executării transportului public local de
călători;
e) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de catre concedent, conform legislaţiei în
vigoare, se poate adresa instanţei competente;
f) să constate şi să sancţioneze abaterile de la normele de transport conform legislaţiei în
vigoare;
g) să aibă acces liber şi nediscriminatoriu la activităţile de transport rutier
desfăşurate pe drumul public.
h) pe durata prezentului contract , concesionarul are exclusivitate pe traseele atribuite.
B.Drepturile concedentului
ART. 11
(1) Concedentul are următoarele drepturi:
a) are competenţă exclusivă în condiţiile legii în tot ceea ce priveşte organizarea,
coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciului, precum şi în ceea
ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea
bunurilor proprietate publică sau privată a unităţii administrativ teritorială aferentă
serviciului concesionat
In acest sens, adoptă hotărâri în legătură cu:
b) elaborarea şi aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, a programelor
de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de transport existente, precum şi a
programelor de înfiinţare a unora noi, inclusiv cu consultarea operatorului;
c) coordonarea proiectării şi execuţiei lucrarilor tehnico-edilitare, în scopul realizării
acestora într-o concepţie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a
localităţilor, de amenajare a teritoriului, urbanism şi mediu, inclusiv prin aprobarea studiilor
de fezabilitate privind obiectivele de investiţii;
d) asocierea intercomunitară în vederea înfiinţării, organizării, gestionării şi exploatării în
interes comun a unor servicii, inclusiv pentru finanţarea şi realizarea obiectivelor de investiţii
specifice sistemelor de utilităţi publice;
e) participarea la capitalul social al concesionarului;
f) contractarea sau garantarea împrumuturilor pentru finanţarea programelor de
investiţii în vederea dezvoltării, reabilitării şi modernizării sistemelor existente;
g) garantarea, în condiţiile legii, a împrumuturilor contractate de operatorii serviciilor de
utilitaţi publice în vederea înfiinţării sau dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferentă
serviciului;
h) elaborarea şi aprobarea regulamentelor serviciilor, pe baza regulamentelor-cadru ale
serviciilor, elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente;
i) stabilirea, ajustarea, modificarea şi aprobarea preţurilor, tarifelor şi taxelor speciale, cu
respectarea normelor metodologice elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare
competente;
j) aprobă acordarea gratuităţilor pe mijloacele de transport altele decât cele reglementate
prin acte normative specifice;
k) restrângerea ariilor în care se manifestă condiţiile de monopol;
1) acordarea de facilităţi operatorului de transport pentru încurajarea dezvoltării transportului
public local de persoane, corelată cu veniturile proprii, în condiţiile legii;
m) în cazul unor abateri grave şi/sau repetate poate rezilia contractul de concesiune a
transportului public local de persoane şi va solicita comisiei de autorizare retragerea
autorizaţiei operatorului căruia i s-a concesionat transportul public local de persoane.

(2) Primarul coordonează efectuarea serviciului de transport public de călători. Pentru
punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin acte normative legate de
prestarea serviciului de transport public de persoane, acesta :
a) coordonează realizarea serviciului public de interes local prestat prin
intermediul societăţii; verifică şi controlează periodic modul de realizare a
serviciului de transport public local;
b) avizează rapoartele care stau la baza propunerilor privind acordarea gratuităţilor pe
mijloacele de transport în comun;
c) avizează decontul lunar pentru acordarea subvenţiilor pentru transportul local de călători,
stabilite prin actele normative în vigoare ;
d) avizează listele obiectivelor de investiţii aprobate în bugetul local;
e) veghează asupra ducerii la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local luate în legatura cu
prestarea serviciului public;
f) aplică strategia pe termen mediu şi lung pentru extinderea, dezvoltarea şi modernizarea
serviciilor de transport public local, ţinând seama de hotărârile adoptate în acest sens;
g) convoacă directorul general, în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru
remedierea unor deficienţe apărute în executarea serviciilor respective;
h) analizează, verifică şi supune aprobării documentaţiile justificative de ajustare a tarifelor
de călătorie propuse de operatorii de transport
CAP.6
Obligaţiile părţilor
A.Obligaţiile concesionarului
ART. 12
(1) Administrarea bunurilor aparţinând domeniului public sau privat al unităţilor
administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilităţi publice, se face cu diligenţa unui
bun proprietar.
(2) Concesionarul va finanţa din venituri proprii lucrările de întreţinere, reparaţii,
modernizare sau înlocuire a mijloacelor de transport, în condiţiile şi pe baza programului
aprobat.
(3) Concesionarul este obligat să respecte regulile asumate în contractul de concesiune şi
caietul de sarcini şi normele specifice transportului public local de persoane, completate de
reglementarile aprobate de Consiliul Local al Municipiului Caracal.
12.1. Concesionarul este obligat:
a) să efectueze transportul public local de persoane conform prevederilor din caietul de
sarcini, în condiţii de calitate, siguranţă, regularitate şi eficienţă;
b) să preia de la concedent, pe bază de proces-verbal de predare-primire, infrastructura
aferentă sau bunurile concesionate ;
c) să fundamenteze şi să supună aprobării concedentului tarifele ce vor fi utilizate în
activitatea de transport public local de călători;
d) să
nu
subconcesioneze
şi/sau
închirieze
servicii
şi
bunuri
care fac obiectul concesiunii;
e) sa plateasca redeventa la valoarea prevazuta si la termenul stabilit in contractul de
concesiune;
f) să nu încarce artificial costurile de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor
concurenţiale prevăzute în normele privind achiziţiile de lucrări, bunuri sau servicii;
g) să pună la dispoziţie publicului călător mijloace de transport care să
îndeplinească condiţiile impuse de legislaţia în vigoare privind siguranţa
circulaţiei şi protecţia mediului;

h) să efectueze întreţinerea curentă, reparaţiile curente şi accidentale care se impun, la
bunurile concesionate de la concedent, conform programelor de întreţinere, reparaţii,
dotări şi investiţii aprobate de acesta;
i) să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiţii din surse proprii, precum şi
diferenţa de tarif pentru protecţie socială, conform legislatiei în vigoare, pentru a fi supuse
aprobării Consiliului Local al Municipiului Caracal;
j) să propună concedentului scoaterea din funcţiune, după înlocuirea acestora prin programe
de investiţii proprii, a bunurilor concesionate aparţinând acestuia, în baza legislaţiei în
vigoare;
k) să transmită concedentului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului ca urmare a
scoaterii din funcţiune a bunurilor şi intrărilor de bunuri prin investiţii, precum şi situaţia
patrimoniului public (cantitativ şi valoric) la data de 31 decembrie a fiecarui an, pentru
înregistrarea în contabilitatea concedentului;
1) la încetarea contractului de concesiune să restituie concedentului în deplină proprietate
bunurile de retur, în mod gratuit şi libere de orice sarcini, cu uzura normală proporţională cu
durata utilizării;
m) la încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât prin ajungerea la termen,
excluzând forţa majoră şi cazul fortuit, să asigure continuitatea prestării activităţii, în
condiţiile stipulate în contract, până la preluarea acesteia de către concedent sau de alt
concesionar;
n) în cazul în care sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de natură să
conducă la reducerea activităţii, va notifica de îndată acest fapt concedentului, în vederea
luarii măsurilor ce se află pentru asigurarea continuităţii activităţii;
o) să încheie şi să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele de transport deţinute,
precum şi asigurarea călătorilor şi bunurilor acestora, conform prevederilor legislaţiei
în vigoare privind asigurările;
p) să informeze permanent călătorii cu privire la traseele, programele de circulaţie deservite,
tarifele aplicate, precum şi modificarea acestora;
r) să aplice normele de protecţie a muncii specifice activităţii desfăşurate în cadrul serviciului
contractat;
q) să asigure accesul organelor de control ale concedentului la informaţiile privind executarea
serviciului concesionat şi modul de exploatare a mijloacelor de transport, a infrastructurii
aferente şi a bunurilor concesionate;
s) să utilizeze numai legitimaţiile de călătorie tipizate, cu regim special, conform hotărârii
consiliului local;
t) să predea concedentului, la încheierea contractului, toată documentaţia tehnico-economică
referitoare la serviciul concesionat, bunurile şi infrastructura concesionată, planurile
de reţele, schemele tehnologice şi alte documente stabilite prin contract, pe bază de procesverbal;
u) să respecte orice prevederi care derivă din reglementările în vigoare, din hotărârile
Consiliului Local al Municipiului Caracal;
v) să întocmească anual sau ori de câte ori i se solicită, rapoarte privind desfăşurarea
activităţii, în legătură cu furnizarea serviciului concesionat.
x) să propună pentru aprobare consiliului local strategia de dezvoltare pe termen mediu şi
lung a serviciului de transport public local de persoane şi programele de investiţii
corespunzătoare acestui scop;
z) să obţină autorizaţiile şi licenţele de transport necesare furnizării serviciului;
y) să elaboreze bugetul privind întreţinerea curentă, reparaţiile curente şi accidentale
la bunurile concesionate de la concedent, conform programelor de întreţinere, reparaţii,
dotări şi investiţii aprobate de acesta;

w) să elaboreze strategii de management care să conducă la reducerea costurilor de operare,
inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale impuse de normele legale în vigoare
privind achiziţiile de lucrări sau bunuri, şi la gestionarea serviciului public pe criterii de
competitivitate şi eficienţă economică;
B.Obligaţiile concedentului
ART. 13
13.1. Concedentul se obligă să respecte regulile asumate prin contractul de
concesiune şi caietul de sarcini, completate de reglementările aprobate de Consiliul
Local al Municipiului Caracal.
13.2. Concedentul este obligat:
a) să predea concesionarului, la data intrarii în vigoare a contractului de concesiune,
infrastructura aferentă sau bunurile concesionate, cu inventarul existent, libere de orice
sarcini, pe bază de proces-verbal de predare-primire;
b) să faciliteze concesionarului autorizarea lucrărilor şi construcţiilor pe domeniul public şi
privat, necesare realizării serviciului contractat, în conformitate cu reglementările legale;
c) să medieze, pe baza competenţelor şi a cadrului legal, eventualele divergenţe, sesizări,
plângeri etc. care apar între concesionar şi beneficiarii serviciului contractat, precum şi să
intervină în soluţionarea situaţiilor conflictuale apărute în relaţia cu sindicatele, în condiţiile
în care concesionarul solicită acest lucru;
d) să-şi manifeste intenţia de a răscumpăra, la încetarea contractului de
concesiune, plusurile valorice, dotările realizate cu aprobarea sa de către
concesionar, prin investiţii finanţate din sursele proprii ale acestuia, la valoarea
rămasă neamortizată până la data respectivă;
e) să aprobe subvenţia care se plăteşte de la bugetul local pentru acoperirea diferenţei dintre
costurile înregistrate de operatorul de transport public şi veniturile efective încasate pentru
transportul asigurat diferitelor categorii de persoane;
f) să îşi asume pe perioada derulării contractului de concesiune toate responsabilităţile şi
obligaţiile ce decurg din calitatea sa de proprietar, cu excepţia celor transferate în mod explicit
în sarcina concesionarului prin caietul de sarcini;
g) să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract;
h) să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere
drepturilor sau intereselor concesionarului;
i) să intervină ferm în cazurile de concurenţă neloială care perturbă desfăşurarea activităţii
concesionarului;
m) să asigure exclusivitate concesionarului în exploatarea traseelor contractate de acesta în
baza prevederilor din caietul de sarcini;
n) să nu modifice în mod unilateral contractul de concesiune în afară de cazurile prevăzute
expres de lege sau de prevederile contractului.
CAP.7
Protecţia mediului
ART. 14
(1) Concesionarul se obligă ca, pe perioada derulării contractului de concesiune, să respecte
legislaţia, reglementările, precum şi hotărârile autorităţilor administraţiei publice locale în
vigoare privind protecţia mediului.

CAP.8
Răspunderea contractuală
ART. 15
Pentru nerespectarea obligaţiilor stabilite prin contractul de concesiune şi caietul de sarcini
părţile datoreaza penalităţi şi daune ale căror cuantumuri se vor stabili de către instanţele
competente.
ART. 16
16.1. Forţa majoră, definită conform legii, apără de răspundere partea ce o invocă.
16.2. În cazul în care una dintre părţi nu îşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute în prezentul
contract de concesiune, invocând forţa majoră, aceasta este obligată să notifice celeilalte părti
în scris, în termen de 5 zile de la apariţia motivului invocat, începutul şi sfârşitul respectivului
caz de forţă majoră. Partea care nu va respecta această clauză îşi va asuma toate riscurile şi
consecinţele ce decurg.
ART. 17
întârzierea sau neexecutarea obligaţiilor asumate din motive de forţă majoră nu atrage
pentru nici una dintre părţi penalizări sau alte compensaţii. Perioada de executare a
contractului de concesiune va fi prelungită cu perioada pentru care a fost invocata şi
acceptată forţa majoră.
ART. 18
Dacă una dintre părţi reziliază unilateral contractul de concesiune fără justa cauza, aceasta va
fi ţinută să compenseze daunele ce rezultă.
CAP.9
Litigii
ART. 19
19.1. Părţile vor depune toate diligenţele necesare pentru rezolvarea pe cale amiabilă a
neîntelegerilor rezultate din executarea prezentului contract de concesiune.
19.2. Pentru soluţionarea eventualelor litigii părţile pot stipula în prezentul contract de
concesiune clauze compromisorii.
ART.20
Eventualele litigii care nu pot fi rezolvate conform prevederilor art. 19 se vor soluţiona pe
calea instanţelor judecătoreşti, potrivit legii.
CAP.10
Încetarea contractului de concesiune
ART.22
22.1. Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situaţii:
a) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune, dacă părţile nu au convenit în
scris condiţiile legale de prelungire;
b) în cazul denunţării unilaterale de către concesionar a contractului de concesiune, înainte
de trecerea unei perioade de 2 ani de la încheierea contractului, acesta va trimite o notificare
prealabilă de 90 de zile, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina
concesionarului, reprezentând contravaloarea redevenţei până la sfârşitul perioadei
contractuale calculată în funcţie de sumele pătite până la acea dată;
c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin
reziliere unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile
în sarcina concesionarului;

d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere unilaterală
de către concesionar, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului;
e) în cazuri de forţâ majoră, fără plata unei despăgubiri;
f) în cazul în care autorizaţia de executare a transportului public local de persoane a expirat
sau a fost retrasă definitiv;
22.2. La încetarea din orice cauză a contractului de concesiune bunurile ce au fost utilizate de
concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum urmează:
a) bunurile de retur revin de drept concedentului, gratuit şi libere de orice sarcini;
b) bunurile proprii rămân în proprietatea concesionarului;
c) bunurile de preluare vor fi preluate conform prevederilor stabilite de părţile contractante.
CAP.ll Alte clauze
ART.23
Suplimentar, părţile mai convin următoarele:
a) legitimaţiile de călătorie vor fi tipizate cu regim special, asigurate prin grija
concesionarului, cu aprobarea concedentului, şi vor fi utilizate ca legitimaţii universal
valabile sau ca legitimaţii individualizate, în cazurile convenite, respectiv pe trasee, grupe de
trasee sau pe întreaga reţea de trasee;
b) modalitatea de distribuţie a veniturilor realizate din utilizarea legitimaţiilor de călătorie
universal valabile între operatorii de transport concesionari ai serviciului se stabileşte prin
contract între concedent şi aceştia;
c) nivelul şi condiţiile acordării subvenţiilor privind protecţia socială, modul de calcul,
modul de plată şi perioadele în care se poate efectua regularizarea cuantumurilor
subvenţiilor vor fi stabilite prin contractul menţionat la lit. b);
CAP.12
Dispoziţii finale
ART.24
Prezentul contract de concesiune are la bază următoarele documente de referinţă:
a) Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările ulterioare;
b) Legea nr. 337/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Ugenta a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică a contractelor de concesiune de servicii;
c) Hotărârea Guvernului nr.71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare
la
atribuirea
contractelor
de
achiziţie
publică,
a
contractelor de concesiune de servicii
d) Legea
serviciilor
de
transport
public
local
nr.
92/2007;
ART.25
25.1. Modificarea prezentului contract de concesiune se face numai prin act adiţional
încheiat între părti.
25.2. Concedentul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract de
concesiune numai din cauze justificate, cu notificarea prealabilă a concesionarului.
Concedent,

Concesionar,

Anexa nr.3 la HCL nr.................

CAIET DE SARCINI
al serviciilor de transport public local de persoane prin curse regulate
în municipiul Caracal
CAPITOLUL I
Obiectul caietului de sarcini
Art.1.
Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de efectuare a serviciului de
transport public local de persoane, prin curse regulate, în municipiul Caracal,
nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare efectuării acestui serviciu în
condiţii de eficienţă şi siguranţă.
Art.2
Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică
şi de referinţă în vederea stabilirii condiţiilor specifice de efectuare a
serviciului de transport public local de persoane, prin curse regulate, în
municipiul Caracal, indiferent de tipul de gestiune.
Art.3.
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară efectuării
activităţilor de realizare a serviciului de transport public local de persoane, prin
curse regulate, în municipiul Caracal şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice
de bază.
Art.4.
(1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc
caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic, de performanţă şi
siguranţă în exploatare.
(2) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la
protecţia
muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului, care trebuie
respectate
pe parcursul efectuării serviciului de transport public local de persoane, prin
curse regulate, în municipiul Caracal.

Art.5
Aria şi zonele deservite de concesionar sunt specificate în anexele la prezentul
caiet de
sarcini, conform studiului de trafic şi a hotărârilor aprobate de către Consiliul
Local al municipiului Caracal.
Art.6
Modificările în reţeaua de transport public local de călători (extinderi, limitări,
desfiinţări), justificate tehnic şi comercial şi pentru care există acordul parţilor
contractante, pot fi operate în obiectul contractului de concesiune prin acte
adiţionale, cu modificarea corespunzătoare a clauzelor contractuale iniţiale.
Concesionarul nu poate refuza modificările privind traseele şi programele de
circulaţie solicitate de concedent, cu excepţia cazurilor în care cererea
depăşeşte capacitatea sa de transport, dar poate pretinde în cazul modificărilor
schimbarea unor clauze din contractul de concesiune sau introducerea unora
noi.
Art. 7
(1) Pe durata contractului încheiat, concesionarul asigură realizarea
transportului public local de persoane, utilizând infrastructura şi instalaţiile
existente .
(2) Este interzisă utilizarea stâlpilor aferenţi reţelei de contact de către
concesionar pentru alte activităţi care nu au legătură cu furnizarea serviciului,
inclusiv închirierea acestora pentru activităţi de reclamă şi/sau publicitate
încheiate cu terţii.
Art. 8
Concesionarul are dreptul să solicite sau să accepte, după caz, modificarea unor
clauze din contractul de concesiune sau introducerea unora noi, în cazul în care
apar modificări faţă de situaţia existentă la semnarea contractului de
concesiune sau datorită acordării de către concedent a unor noi facilităţi pentru
serviciul de transport public local de persoane.
Art.9
Concesionarul are dreptul de a utiliza gratuit pentru circulaţie infrastructura
publică (străzi, poduri, pasaje, etc.) şi instalaţiile auxiliare aferente aceştora
care deservesc exclusiv prestarea serviciului concesionat.
Art.10
Concedentul va acorda concesionarului, cu titlu gratuit, locaţii în vederea
realizării de către acesta, a amenajărilor necesare exploatării mijloacelor de
transport ( spaţii de parcare, capete de linii etc.) după planuri de amplasament
şi execuţie aprobate anticipat.
Art.11
Pe durata contractului încheiat concesionarul are exclusivitate pe traseele
atribuite.
Art. 12
La încheierea şi pe toată durata contractului de concesiune, concesionarul şi
concedentul sunt obligaţi să respecte prevederile Legii serviciilor comunitare
de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările ulterioare; Ordonanţei de

Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii; Hotărârea Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea
normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
prevăzute in Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică; Legii serviciilor de transport public local nr.
92/2007 şi a normelor de aplicare ale acesteia aprobate prin Ordinul nr.
353/2007 ; Legea nr. 215/2001 republicată privind administraţi publică locală;
Ordinul 972/2007 Regulamentul cadru pentru efectuarea transportului public
de călători.
Art.13.
Terminologia utilizată este cea prevăzută în regulamentul serviciilor de
transport
public local, elaborat de autoritatea publică locală de transport şi aprobat prin
hotărâre
a Consiliului Local.
CAPITOLUL II
Cerinţele organizatorice minimale
Art. 14
Operatorul serviciului de transport public local de persoane, prin curse
regulate, în municipiul Caracal va asigura:
a) numărul şi tipul corespunzător de mijloace de transport necesare realizării
programului
de circulaţie şi care satisfac condiţiile impuse privind siguranţa circulaţiei,
confortul pasagerilor şi protecţia mediului;
b) numărul de mijloace de transport pentru înlocuirea celor care efectuează
cursele cuprinse în programul de circulaţie, în cazul apariţiei unor defecţiuni
ale acestora;
c) respectarea reglementărilor legale privind omologarea, înmatricularea
/înregistrarea şi
efectuarea inspecţiilor tehnice periodice /reviziilor tehnice periodice pentru
mijloacele de
transport propuse pentru efectuarea serviciului;
d) operaţiile de întreţinere şi reparaţii necesare parcului de mijloace de
transport, stabilit
prin contractul de atribuire a gestiunii, cu respectarea reglementărilor legale în
vigoare
privind efectuarea acestor activităţi (autorizarea operatorului economic, baza
tehnico-materială, personalul utilizat etc.);
e) menţinerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a
instalaţiilor
auxiliare şi a curăţeniei acestora;

f) condiţii pentru spălarea, salubrizarea şi dezinfectarea mijloacelor de
transport;
g) spaţii în suprafaţă suficientă pentru parcarea mijloacelor de transport;
h) personal calificat şi vehicule de intervenţie operativă;
i) respectarea prevederilor legale în vigoare privind angajarea, desemnarea,
pregătirea
profesională, examinarea medicală şi psihologică a persoanelor cu funcţii care
concură
la siguranţa circulaţiei;
j) asigurarea pasagerilor şi a bagajelor acestora pentru riscurile ce cad în
sarcina operatorului de transport/transportatorului autorizat;
k) respectarea capacităţilor de transport şi a programelor de circulaţie impuse
prin contractul de atribuire a gestiunii;
l) menţinerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a
instalaţiilor
auxiliare şi a curăţeniei acestora;
m) respectarea indicatorilor de performanţă şi de calitate stabiliţi prin
contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a
serviciului şi precizat în regulamentul serviciilor de transport public local de
persoane, prin curse regulate, în municipiul Caracal, elaborat de autoritatea
locală de transport şi aprobat prin hotărâre a Consiliului local;
n) furnizarea către autoritatea administraţiei publice locale , a informaţiilor
solicitate şi
accesul la toate informaţiile necesare, în vederea verificării şi evaluării
funcţionării şi
dezvoltării serviciului de transport public local de persoane, prin curse
regulate, în municipiul Caracal;
o) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de
rezolvare operativă a acestora;
p) statistica accidentelor şi analiza acestora;
q) aplicarea de metode performante de management care să conducă la
reducerea costurilor de operare;
r) respectarea reglementărilor legale în vigoare din domeniul transporturilor;
s) respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia muncii, protecţia mediului,
prevenirea şi combaterea incendiilor;
t) planificarea inspecţiilor tehnice periodice astfel încât să fie asigurat în fiecare
zi numărul de vehicule necesar pentru acoperirea curselor cuprinse în
programul de circulaţie;
u) respectarea obligaţiilor privind plata redevenţei datorate concedentului în
conformitate
cu contractul de concesiune a serviciului de transport public local de persoane,
prin curse regulate, în municipiul Caracal.

Art.15.
Obligaţiile şi răspunderile personalului cu funcţii care concură la siguranţa
circulaţiei sunt cuprinse în Regulamentul serviciului de transport public local
de persoane, prin curse regulate, în municipiul Caracal, elaborat de autoritatea
locală de transport şi aprobat prin hotărâre a Consiliului Local Caracal şi
întocmit pe baza Regulamentului–cadru pentru efectuarea transportului public
local, în conformitate cu Ordinul nr.972/03.10.2007 al Ministerului
Transporturilor.
Art.16.
Operatorul de transport nu va efectua fără acordul autorităţii publice locale
modificări la spaţiile, instalaţiile, autovehiculele şi dispozitivele utilizate.

CAPITOLUL III
Sistemul de transport public local de persoane, prin curse regulate,
în municipiul Caracal
Art. 17
Operatorul de transport rutier are dreptul să efectueze, în condiţiile legislaţiei
în vigoare, transport rutier public local prin curse regulate, în aria
administrativ-teritorială
a municipiului Caracal, pe 3 trasee, respectiv cele prevăzute în anexa nr. 1 a
prezentului caiet de sarcini
Art.18
Operatorul de transport /transportatorul autorizat să efectueze serviciul de
transport public local de persoane prin curse regulate, este obligat să respecte
programul de transport, care conţine condiţiile specifice privind traseele,
perioadele şi programul de circulaţie, capacitatea mijloacelor de transport,
numărul mijloacelor de transport necesare, prezentat în anexa nr.2 la prezentul
caiet de sarcini.
Art.19
Denumirea staţiilor şi amplasarea lor pentru fiecare traseu, sunt
prezentate în anexa nr.3 la prezentul caiet de sarcini.
Art. 20
În vederea realizării unui serviciu de transport public local de persoane, prin
curse regulate, în municipiul Caracal, care să asigure deplasarea călătorilor în
condiţii de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale, confort, regularitate şi
continuitate, operatorul de transport trebuie să îndeplinească următoarele
cerinţe:
1. să asigure afişarea la părţile din faţă şi laterală dreapta ale mijlocului de
transport a indicativului şi 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 denumirii staţiilor de pe traseu, pentru informarea
publicului călător;
3. să asigure afişarea în salonul mijlocului de transport a numelui
conducătorului acestuia, a hărţii schematice care să permită vizualizarea
traseului şi a reţelei de trasee, a instrucţiunilor privind modul de desfăşurare a
transportului, a obligaţiilor publicului călător şi a altor informaţii de utilitate
publică privind transportul, stabilite prin reglementările in vigoare;
4. să asigure vânzarea legitimaţiilor/abonamentelor de călătorie în toate staţiile
de pe traseu;
5. în staţiile din programul de circulaţie, să asigure afişarea codului traseului, a
intervalelor de succedare a curselor, precum şi a hărţilor simplificate cu
indicarea traseelor şi staţiilor pentru informarea publicului călător;
6. să emită abonamente de călătorie cu respectarea reglementărilor în vigoare,
inclusiv pentru categoriile sociale care beneficiază de reduceri ale costului
abonamentului;
7. 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;
8. să asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani;
9. mijlocul de transport trebuie să aibă locuri rezervate pentru persoane cu
handicap, bătrâni, femei însărcinate, persoane cu copii în braţe;
10. să supravegheze urcarea şi coborârea călătorilor, mijlocul de transport să nu
pornească din staţii cu uşile deschise sau cu călători aflaţi pe scările acestuia,
precum şi cu călători agăţaţi de exteriorul caroseriei;
11. să nu admită la transport în salonul mijlocului de transport materii
mirositoare, inflamabile, butelii de aragaz, tuburi de oxigen sau alte gaze,
butoaie cu carbid, 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 alte obiecte sau
mărfuri interzise la transportul public;
12. să nu îmbarce călători peste capacitatea maximă admisă a mijlocului de
transport, exprimată prin număr de locuri pe scaune;
13. să asigure spaţiile necesare pentru bagajele de mână ale călătorilor;
14. să îmbarce/debarce călători numai în staţiile special amenajate, prevăzute
în programul de circulaţie;
15. să utilizeze numai legitimaţii/abonamente de călătorie cu regim special;
16. să nu permită transportul călătorilor decât pe bază de
legitimaţii/abonamente de călătorie valabile sau alte documente prevăzute de
reglementările legale în vigoare;
17. să asigure călătorii şi bagajele acestora pentru riscurile care cad în sarcina
operatorului de transport ;
18. să ţină evidenţa curselor sosite şi plecate, la fiecare capăt de linie;
19. să asigure informarea anticipată a publicului călător în legătură cu
modificarea / suspendarea programului de circulaţie sau a unui traseu, în caz de
forţă majoră;

20. să asigure zilnic sau ori de câte ori este nevoie , salubrizarea, spălarea şi
dezinfectarea mijloacelor de transport;
21. să asigure condiţiile de execuţie a transportului în condiţii de regularitate,
siguranţă şi confort;
22. mijloacele de transport trebuie să fie echipate cu instalaţie de
încălzire/condiţionare a aerului în stare de funcţionare;
23. mijloacele de transport trebuie să aibă un aspect estetic corespunzător;
24. pe părţile laterale ale mijlocului de transport va fi inscripţionată denumirea
executantului
transportului;
25. la bordul mijlocului de transport trebuie să existe mijloace pentru
prevenirea şi combaterea incendiilor, precum şi ciocan pentru spart geamurile
în caz de necesitate;
26. mijloacele de transport trebuie să aibă inspecţia tehnică periodică;
27. mijloacele de transport trebuie să îndeplinească condiţiile impuse de
legislaţia în vigoare privind siguranţa circulaţiei şi protecţia mediului;
28. să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiţii din surse
proprii;
29. să elaboreze bugetul privind întreţinerea curentă, reparaţiile curente şi
accidentale la bunurile concesionate/închiriate de la concedent, conform
programelor de întreţinere, reparaţii, dotări şi investiţii aprobate de acesta;
30. să asigure informarea permanentă a călătorilor cu privire la traseele,
programele de circulaţie deservite, tarifele aplicate, precum şi modificarea
acestora;
31. să aplice normele de protecţie a muncii specifice activităţii desfăşurate în
cadrul serviciului contractat;
32. să asigure finanţarea pregătirii profesionale şi efectuarea examinărilor
medicale şi psihologice ale propriilor angajaţi;
33. să elaboreze strategii de management care să conducă la reducerea
costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale impuse
de normele legale in vigoare privind achiziţiile de lucrări sau bunuri, şi la
gestionarea serviciului public pe criterii de competitivitate şi eficienţă
economică;
34. să prezinte programe pentru dezvoltarea, modernizarea şi exploatarea
eficientă a bazei tehnico-materiale aferente serviciului prestat.
CAPITOLUL IV
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
privind executarea transportului public local de călători, prin curse regulate, în
municipiul Caracal
• numărul de curse, trasee pe care operatorul a suspendat sau a întârziat
executarea transportului faţă de programul de circulaţie;

• numărul de trasee pe care operatorul nu a efectuat transportul public local de
călători pe o perioadă mai mare de 24 de ore;
• numărul de călători afectaţi de situaţiile prevăzute la pct. 1 şi 2;
• numărul total de mijloace de transport utilizate zilnic comparativ cu numărul
necesar pentru realizarea programului de circulaţie;
• numărul de reclamaţii ale călătorilor privind calitatea transportului, dintre care:
• numărul de reclamaţii justificate;
• numărul de reclamaţii rezolvate;
• numărul de reclamaţii la care călătorii nu au primit răspuns în termenele legale.
• numărul autovehiculelor atestate Euro 3 sau Euro 4 raportat la numărul total de
autovehicule necesar pentru realizarea programului de circulaţie;
• vechimea mijloacelor de transport şi dotările de confort pentru călători;
• despăgubirile plătite de către operatorii de transport pentru nerespectarea
condiţiilor de calitate şi de mediu privind desfăşurarea transportului;
• numărul abaterilor constatate şi sancţionate de personalul împuternicit privind
nerespectarea prevederilor legale;
• numărul de accidente de circulaţie produse din vina personalului propriu sau a
operatorului de transport.
Consiliul local al municipiului Caracal poate aproba, prin hotărâre şi alţi
indicatori de performanţă în efectuarea serviciului, pe baza studiilor de
necesitate şi oportunitate în care se va ţine seama de necesităţile comunităţilor
locale, nivelul de dezvoltare a infrastructurii tehnico-edilitare, precum şi de
cerinţele reglementărilor legale în vigoare în domeniul transporturilor rutiere.

ANEXA nr. 4
la HCL nr. ……… din ……………

REGULAMENT
pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane
prin curse regulate, în municipiul Caracal
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. – (1) Prezentul regulament pentru efectuarea serviciului de transport public
local de persoane prin curse regulate, în municipiul Caracal, denumit în continuare
regulament, a fost elaborat avându-se în vedere prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor
de transport public local; ale Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr.
353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public
local nr. 92/2007; ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, ale
Hotărârii Guvernului nr. 671/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utilităţi Publice, ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 206/2007 pentru aprobarea Regulamentuluicadru de autorizare a autorităţilor de autorizare pentru serviciile de transport public local,
ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilităţi Publice nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de
acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local, ale
Ordinului ministrului transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de
transport public local şi ale altor acte normative din domeniul transporturilor.
(2) Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate, face parte din
sfera serviciilor comunitare de utilitate publică şi cuprinde totalitatea acţiunilor şi
activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social general, desfăşurate la
nivelul unei localităţi, sub coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul
asigurării transportului public local de persoane.
(3) Regulamentul prevăzut la alin. (1) are ca obiect stabilirea regulilor de organizare
şi funcţionare a serviciului de transport local de persoane prin curse regulate, denumit în
continuare, Serviciul.
Art. 2. – (1) Serviciul se organizează şi funcţionează cu respectarea următoarelor
principii:
a) garantarea accesului egal şi nediscriminatoriu al operatorilor de transport la piaţa
transportului public local;
b) garantarea respectării drepturilor şi intereselor utilizatorilor serviciului de
transport public local;
c) rezolvarea problemelor de ordin economic, social şi de mediu ale municipiul
Caracal;
d) deplasarea în condiţii de siguranţă şi de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a
persoanelor transportate, precum şi a bunurilor acestora prin poliţe de asigurări;
e) asigurarea executării unui transport public local suportabil în ceea ce priveşte
tariful de transport;
f) autonomia sau independenţa financiară a operatorilor de transport;

g) susţinerea dezvoltării economice a municipiul Caracal prin realizarea unei
infrastructuri de transport moderne;
h) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populaţiei, ale personalului
instituţiilor publice şi ale operatorilor economici pe teritoriul municipiului Caracal prin
servicii de calitate;
i) integrarea tarifară prin utilizarea unui singur tip de legitimaţie de călătorie pentru
toate mijloacele de transport public local prin curse regulate;
j) consultarea operatorului de transport, precum şi a utilizatorilor în vederea stabilirii
politicilor şi strategiilor locale, privind transportul public local şi modalităţile de funcţionare
a acestui serviciu.
Art. 3. - Organizarea şi funcţionarea serviciului are ca obiective:
a) asigurarea competiţiei dintre operatori şi deschiderea pieţei;
b) creşterea calităţii şi eficienţei serviciului;
c) asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte delegarea gestiunii serviciului şi stabilirea
tarifelor;
d) creşterea siguranţei în exploatare şi asigurarea continuităţii serviciului;
e) accesul la serviciul de transport public local şi protecţia categoriilor defavorizate;
f) informarea publicului călător;
g) executarea transportului public local prin curse regulate în condiţii de regularitate,
siguranţă şi confort;
h) corelarea capacităţii mijloacelor de transport de persoane cu fluxurile de călători
existente.
Art. 4. - În sensul prezentului regulament, termenii şi noţiunile utilizate se definesc
după cum urmează:
1. activitate de transport local - suma operaţiunilor de transport care asigură, nemijlocit,
deplasarea persoanelor, cu ajutorul autovehiculelor, pe distanţe şi în condiţii prestabilite,
efectuate în cadrul serviciului;
2. autovehicul – orice vehicul rutier care se deplasează prin propulsie proprie;
3. autobuz – autovehicul cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de
25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de persoane pe scaune şi în picioare, şi
care are mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto;
4. autoritate de autorizare – compartimentul specializat de transport public local din
cadrul Primăriei municipiului Caracal.
5. caiet de sarcini al licenţei de traseu – documentul care însoţeşte licenţa de traseu,
care cuprinde în principal cerinţele pentru asigurarea programului de circulaţie şi
realizarea unui transport în condiţii de siguranţă şi confort;
6. cap de traseu – punct de plecare sau punct de destinaţie, aferent unui traseu, utilizat
pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate prin curse regulate de transport rutier
public;
7. certificat de competenţă profesională – document care atestă pregătirea profesională
a unei persoane în domeniul transporturilor rutiere;
8. contract de închiriere de vehicule rutiere – contract încheiat în formă autentică, prin
care un locator, persoană fizică sau juridică, transmite, contra cost, dreptul de folosinţă pe
perioadă determinată a unuia sau mai multor vehicule, fără conducător auto, către o altă
persoană fizică sau juridică, numită locatar;
9. copie conformă a licenţei de transport – documentul eliberat în baza licenţei de
transport de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., în conformitate cu prevederile
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru fiecare dintre vehiculele utilizate de operatorul de transport rutier la
operaţiuni de transport rutier;
10. cursă – traseu parcurs de un autobuz care, după atingerea punctului de destinaţie,
revine la punctul de plecare, în cadrul aceleiaşi operaţiuni de transport de persoane;

11. document de transport – document care se află la bordul autovehiculului rutier pe
toată durata derulării transportului, având înscrise date privind întreprinderea care
efectuează transportul, expeditorul, beneficiarul transportului, persoanele transportate şi
care trebuie să facă posibilă stabilirea categoriei şi a tipului de transport rutier efectuat;
12. inspecţie tehnică periodică - operaţiune de control periodic al vehiculelor aflate în
exploatare, care priveşte în principal sistemele şi componentele acestora ce contribuie la
siguranţa circulaţiei, protecţia mediului şi încadrarea în categoria de folosinţă;
13. licenţă de transport – documentul eliberat de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.,
în condiţiile legii, care atestă că deţinătorul îndeplineşte condiţiile de onorabilitate,
capacitate financiară şi competenţă profesională, aceasta având acces la transportul rutier
public;
14. licenţă de traseu - documentul care dă dreptul operatorului de transport rutier să
efectueze transport rutier public de persoane prin curse regulate cu autobuze pe un
anumit traseu, conform programului de transport;
15. microbuz - autobuz care are o capacitate de transport de cel mult 22 de persoane pe
scaune, în afara locului conducătorului auto;
16. omologare - procedura administrativă prin care autoritatea competentă certifică,
conform legislaţiei în vigoare, că un tip de vehicul satisface cerinţele tehnice prevăzute de
reglementările în vigoare;
17. operator de transport rutier - orice întreprindere care deţine certificat unic de
înregistrare, având ca obiect de activitate activitatea de transport rutier, deţinătoare a unei
licenţe de transport şi care efectuează transport rutier public cu vehicule rutiere deţinute cu
orice titlu, cu excepţia comodatului, denumite în continuare vehicule deţinute;
18. persoană desemnată - persoană fizică care are calitatea de manager al activităţii de
transport rutier, posesoare a unui certificat de competenţă profesională şi care este
angajată pe bază de contract de muncă să conducă permanent şi efectiv activitatea de
transport a operatorului de transport;
19. program de circulaţie – documentul utilizat în transportul public local de persoane
prin curse regulate, care conţine în principal informaţii privind traseul, capetele de traseu,
lungimea traseului, staţiile pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor, distanţele dintre staţii
şi intervalele de succedare a curselor;
20. program de transport public local - program propus şi aprobat de Consiliul Local al
municipiului Caracal, prin care se stabilesc traseele pentru transportul public local de
persoane prin curse regulate, în municipiul Caracal, programele de circulaţie, capetele de
traseu, staţiile publice, numărul şi capacitatea mijloacelor de transport necesare;
21. serviciu regulat de transport de persoane - serviciu de transport public de persoane
care asigură transportul persoanelor, potrivit programelor de circulaţie, pe trasee
specificate, în care urcarea/coborârea persoanelor transportate în/din autovehicul se face
în puncte de oprire dinainte stabilite; serviciul regulat de transport de persoane presupune
obligaţia respectării programelor de circulaţie, acesta fiind accesibil oricărei persoane,
putând fi condiţionat cel mult de o rezervare prealabilă;
22. staţie publică - punctul de pe traseul unui serviciu de transport public local de
persoane prin curse regulate, amenajat corespunzător, semnalizat printr-un indicator rutier
şi care să aibă în dotare un panou suplimentar pe care este ataşat orarul conform căruia
opresc autobuzele pentru urcarea şi coborârea persoanelor transportate;
23. traseu - parcursul care asigură legătura între mai multe obiective, cuprinse între două
capete, pe care se efectuează transport public local de persoane prin curse regulate;
24. transport rutier - operaţiune prin care se realizează deplasarea persoanelor cu un
autovehicul, pe un drum deschis circulaţiei publice;
25. transportator rutier – orice întreprindere care, în activitatea sa, pentru transportul
public al persoanelor, utilizează vehicule rutiere deţinute, în condiţiile legii;
26. utilizator al serviciului de transport public local – persoana fizică sau juridică
beneficiară a unui serviciu de transport public local.

Art. 5. – Consiliul local al municipiului Caracal, prin direcţiile de specialitate, are
următoarele atribuţii cu privire la serviciul de transport public local de persoane prin curse
regulate, în municipiul Caracal:
a) să evalueze fluxurile de transport de persoane pe baza unor studii de specialitate
asupra cerinţelor de transport public local, în prezent şi pentru o perioadă de minimum 5
ani;
b) să stabilească traseele principale şi secundare, precum şi staţiile publice aferente
acestora;
c) să stabilească şi să aprobe programele de transport public local de persoane prin curse
regulate, precum şi capacităţile de transport necesare;
d) să stabilească modalitatea de atribuire a gestiunii pentru executarea serviciului de
transport public local de persoane;
e) să actualizeze periodic traseele şi programele de transport cuprinse în caietul de sarcini
al serviciului de transport public local de persoane, prin modificarea acestora în funcţie de
cerinţele de deplasare ale populaţiei;
f) să organizeze procedurile de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului
de transport public local de persoane şi a infrastructurii din proprietatea publică ori privată
a municipiului Caracal;
g) să întocmească şi să urmărească realizarea programelor de înfiinţare, reabilitare,
extindere şi modernizare a sistemelor de transport public local, în condiţiile legii;
h) să aprobe studiile de fezabilitate privind înfiinţarea, reabilitarea, modernizarea şi
extinderea unei părţi sau a întregului sistem de transport public local, aflat în proprietatea
publică sau privată a municipiului Caracal;
i) să asigure proiectarea şi executarea lucrărilor de investiţii în infrastructura tehnicoedilitară aferentă sistemelor de transport public local într-o concepţie unitară, corelată cu
programele de dezvoltare economico-socială a municipiului Caracal, cu planurile de
urbanism şi de amenajare a teritoriului, de protecţie a mediului, cu modalităţile de realizare
a serviciilor respective şi în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
j) să acorde facilităţi şi subvenţii operatorilor de transport rutier care efectuează transport
public local de persoane, pentru asigurarea suportabilităţii costurilor de către utilizatori,
susţinerea şi încurajarea dezvoltării serviciului, cu respectarea legislaţiei fiscale în vigoare;
k) să stabilească, să ajusteze şi să modifice tarifele de călătorie pentru serviciul de
transport public local de persoane, cu respectarea prevederilor legale privind modalitatea
de gestionare a serviciului.
CAPITOLUL II
Efectuarea serviciului de transport public local
de persoane prin curse regulate
Secţiunea 1
Condiţiile efectuării serviciului
Art. 6. - (1) Serviciul asigură cerinţele de deplasare a cetăţenilor în municipiul
Caracal, în funcţie de cererea de transport şi de capacitatea disponibilă.
(2) Serviciul îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) se efectuează de către un operator de transport rutier, astfel cum acesta este definit şi
licenţiat conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare;
b) se efectuează numai în municipiul Caracal;
c) se execută pe rute şi cu programe de circulaţie prestabilite de către Consiliul local al
municipiului Caracal.
d) se efectuează de către operatorul de transport rutier cu mijloace de transport în comun,
deţinute în proprietate sau în baza unui contract de leasing, înmatriculate sau înregistrate;

e) persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite,
denumite staţii;
f) pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport rutier percepe de la persoanele
transportate un tarif de transport pe bază de legitimaţii de călătorie individuale eliberate
anticipat, al căror regim este stabilit de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2005,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare;
g) transportul cu autobuzele se efectuează numai pe bază de licenţe de traseu şi caiete de
sarcini, elaborate şi eliberate în condiţiile stabilite prin Normele de aplicare a Legii
serviciilor de transport local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 al ministrului
internelor şi reformei administrative;
(3) Conducătorul mijlocului de transport în comun este obligat să prezinte la
controlul în trafic următoarele documente, după caz:
a) licenţa de traseu şi caietul de sarcini al acesteia eliberat de emitentul licenţei;
b) programul de circulaţie;
c) copia conformă a licenţei de transport, în cazul autobuzelor;
d) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat
al operatorului de transport;
e) contractul de leasing în original sau o copie conformă cu originalul, în cazul în care
autobuzul este utilizat în baza unui asemenea contract;
f) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto
străini;
g) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de
accidente ce cad în sarcina operatorului de transport, în copie;
h) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto pentru transportul rutier
public de persoane, valabil, după caz;
i) alte documente stabilite de legile în vigoare.
Art. 7. - Serviciul se efectuează în condiţiile respectării prevederilor prezentului
regulament, ale actelor normative în vigoare din domeniul transporturilor rutiere, precum şi
ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte.
Art. 8. - Programele de transport trebuie să asigure dezvoltarea echilibrată şi
eficientă, într-un mediu concurenţial real, a tuturor tipurilor de transport public de
persoane, stipulându-se folosirea tipurilor de mijloace de transport care asigură grade de
poluare scăzute.
Art. 9. - (1) Accesul autovehiculelor în staţiile publice este gratuit pentru operatorul
de transport rutier căruia i s-au atribuit traseele, conform programelor de circulaţie.
Art. 10. – (1) Programul de transport local prevăzut în caietul de sarcini al
serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, se întocmeşte şi se
aprobă de către Consiliul local al municipiului Caracal pentru o perioadă de 3 ani.
Art. 11. - În perioada de valabilitate, programul de transport local, poate fi actualizat
astfel:
a) prin prelungirea traseelor existente, respectiv modificarea unuia sau ambelor capete de
traseu, dar numai la iniţiativa Consiliului local al municipiului Caracal şi după aprobarea
prin hotărâre a acestuia, cu condiţia ca acestea să nu se suprapună peste traseele
existente;
b) prin introducerea de noi trasee, la iniţiativa Consiliului local al municipiului Caracal şi
după aprobarea prin hotărâre a acestuia;
c) prin modificarea numărului de curse de către Compartimentul autorizări transport local,
dar numai la solicitarea Consiliului local al municipiului Caracal şi după aprobarea prin
hotărâre a acestuia;
d) prin modificarea orelor din graficele de circulaţie de către Compartimentul autorizări
transport local, dar numai la solicitarea Consiliului local al municipiului Caracal şi după
aprobarea prin hotărâre a acestuia;

e) prin introducerea de staţii de către Compartimentul autorizări transport local, dar numai
la solicitarea Consiliului local al municipiului Caracal şi după aprobarea prin hotărâre a
acestuia;
f) prin eliminarea de staţii de către Compartimentul autorizări transport local, dar numai la
solicitarea Consiliului local al municipiului Caracal şi după aprobarea prin hotărâre a
acestuia;
Art. 12. - (1) Pe perioada de valabilitate a programului de transport, operatorul de
transport rutier poate utiliza la efectuarea curselor de pe un traseu, oricare dintre
autovehiculele înscrise la atribuirea traseelor pentru care au obţinut licenţe de traseu.
(2) Înlocuirea unui autovehicul cu care operatorul de transport rutier a obţinut licenţe
de traseu pe perioada de valabilitate a programului de transport este permisă numai cu un
autovehicul care să corespundă din punct de vedere tehnic şi al siguranţei circulaţiei după
notificarea Consiliului local al municipiului Caracal.
Art. 13. - (1) Traseele cuprinse în programul de transport local se atribuie
operatorului de transport rutier, care a fost stabilit câştigător în urma procedurii de
atribuire, cu respectarea prevederilor OUG nr. 34/2006, cu completările şi modificările
ulterioare.
Art. 14. - (1) Licenţele de traseu se eliberează operatorului de transport rutier în
numărul de exemplare solicitat de acesta, dar cel puţin în număr egal cu numărul de
autovehicule active necesar pentru efectuarea traseelor respective.
(2) Modelul licenţei de traseu este prevăzut prin Ordinul nr. 353/2007 al Ministerului Internelor si
Reformei Administrative.
(3) Caietul de sarcini aferent licenţei de traseu cuprinde:

a) staţiile publice, precum şi distanţele dintre acestea;
b) orele de plecare, respectiv de sosire;
c) zilele în care se efectuează transporturile.
4) Modelul Caietului de sarcini aferent licenţei de traseu este cel prevăzut la Normele de
aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007.
Art. 15. - (1) Licenţa de traseu se eliberează pentru o perioadă de 3 ani.
(2) Licenţa de traseu se eliberează după prezentarea de către operatorul de
transport rutier a documentului de plată a tarifului de eliberare.
(3) Licenţa de traseu este nominală şi nu este transmisibilă.
Art. 16. - Renunţarea la licenţa de traseu se poate face la cererea expresă a
operatorului de transport rutier, care va fi depusă la Autoritatea de autorizare a
administraţiei publice locale, cu 60 de zile înainte de data încetării efectuării traseului.
După expirarea acestei perioade, operatorul de transport rutier va depune licenţa de
traseu la Autoritatea de autorizare a administraţiei publice locale.
Art. 17 - (1) Retragerea licenţei de traseu se face de către Autoritatea de autorizare
a administraţiei publice locale, în următoarele cazuri:
a) când nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării acesteia;
b) în cazul săvârşirii de către operatorul de transport rutier a unor abateri grave, după cum
urmează:
(i) când licenţa de traseu a fost obţinută prin furnizarea unor documente care conţineau
informaţii eronate;
(ii) când operatorul de transport rutier, deţinător al licenţei de traseu, a încredinţat spre
efectuare altui operator de transport rutier curse prevăzute în graficul de circulaţie aferent
licenţei de traseu;
c) în cazul săvârşirii de către operatorul de transport rutier a unor abateri repetate, după
cum urmează:
(i) în cazul transportului local, când operatorul de transport rutier a efectuat mai puţin de
95% din totalul curselor prevăzute în graficul de circulaţie al licenţei de traseu a se efectua
într-o lună calendaristică;

(ii) când operatorul de transport rutier a înlocuit de mai mult de 3 ori unul dintre vehicule
fără respectarea prevederilor art. 12 alin. (2);
d) la încetarea activităţii operatorului de transport rutier;
e) la retragerea licenţei de transport.
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi c), retragerea licenţei de traseu se
face în baza solicitării motivate a Consiliului local al municipiului Caracal.
Art. 18. - (1) În cazul retragerii licenţei de traseu, operatorul de transport rutier va fi
înştiinţat de Autoritatea de autorizare a administraţiei publice locale, fiind obligat să
efectueze serviciul de transport pe o perioadă de 60 de zile de la data înştiinţării.
(3) În cazul în care operatorul de transport rutier a renunţat la licenţa de traseu pe un
traseu, conform art. 17, acesta nu va mai putea participa la o nouă atribuire a traseului
respectiv.
(4) În cazul în care operatorului de transport rutier i s-a retras licenţa de traseu pe un
traseu, acesta nu va mai putea participa la o nouă atribuire a traseului respectiv.
Art. 19. - (1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licenţelor de traseu se
comunică de către operatorul de transport rutier Autorităţii de autorizare a administraţiei
publice locale în termen de 15 zile de la data constatării, acestea înlocuindu-se cu un
document nou, cu plata tarifelor aferente.
(2) Pierderea sau sustragerea licenţelor de traseu se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a.
Art. 20. – Licenţa de transport, licenţa de traseu şi copiile conforme ale acestora,
eliberate unui operator de transport nu pot fi utilizate de către alte persoane pentru a
exercita cu autovehiculele deţinute activităţi de transport public.
Art. 21. – Operatorul de transport rutier trebuie să respecte obligaţiile prevăzute în
prezentul regulament, în caietul de sarcini al serviciului de transport local, precum şi în
contractul de delegare a gestiunii.
Art. 22. – (1) În cazul în care contractul de delegare a gestiunii se reziliază,
licenţele de traseu se vor retrage cu o notificare prealabilă de 60 de zile.
(2) În intervalul prevăzut la alin. (1) Consiliul local al municipiului Caracal va
organiza delegarea gestiunii altui operator de transport rutier.
Secţiunea a 2-a
Siguranţa rutieră
Art. 23. – În scopul prevenirii cauzelor generatoare de evenimente rutiere,
operatorii de transport care efectuează serviciul de transport public local au obligaţia să
adopte măsurile necesare pentru cunoaşterea, aplicarea şi respectarea reglementărilor
legale privind siguranţa rutieră şi a condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească
mijloacele de transport şi persoanele cu atribuţii care concură la siguranţa circulaţiei.
Art. 24. - Operatorii de transport autorizaţi care efectuează serviciul de transport public
local de persoane prin curse regulate au următoarele îndatoriri:
să respecte reglementările legale privind omologarea, înmatricularea, efectuarea
inspecţiilor tehnice periodice, repararea, întreţinerea, reglarea, modificarea constructivă şi
reconstrucţia mijloacelor de transport;
să utilizeze mijloace de transport a căror stare tehnică corespunde reglementărilor
naţionale de siguranţă rutieră şi de protecţie a mediului înconjurător, cu inspecţia tehnică
periodică/revizia
tehnică
periodică
valabilă
şi
certificate/clasificate/încadrate
corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare;
în intervalul dintre două inspecţii tehnice periodice/revizii tehnice periodice, să
asigure menţinerea mijloacelor de transport într-o stare tehnică corespunzătoare, în
vederea încadrării în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului
şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, utilizând în acest scop numai sisteme,

echipamente, componente, entităţi tehnice, piese de schimb, materiale de exploatare şi
dotări obligatorii de origine sau omologate/certificate conform legislaţiei în vigoare;
să informeze conducătorii mijloacelor de transport cu privire la regulamentele
interne ale întreprinderii şi prevederile relevante ale contractelor colective de muncă;
să verifice pe foile de înregistrare sau pe cartelele conducătorilor auto utilizate,
modul în care aceştia respectă prevederile legale în vigoare privind perioadele de
conducere şi de odihnă şi să ia măsurile necesare pentru a împiedica repetarea unor
nereguli în acest sens;
să angajeze transporturile şi să întocmească programul de executare a
transporturilor, astfel încât conducătorii mijloacelor de transport să poată respecta
prevederile legale privind timpul de lucru, de odihnă şi de repaus;
să se asigure că conducătorii mijloacelor de transport respectă normele de
protecţie a muncii, protecţie a mediului, prevenire şi combatere a incendiilor, pe tot timpul
efectuării transportului;
să permită efectuarea transporturilor în limita numărului de locuri înscris în
certificatul de înmatriculare; să se asigure spaţii libere suficiente pentru transportul
bagajelor pasagerilor şi să permită transportul mărfurilor/coletelor doar în limita spaţiilor
disponibile;
să respecte procedurile ce trebuie urmate în caz de accident şi să aplice
procedurile corespunzătoare pentru a preveni producerea unor noi accidente sau a unor
încălcări grave ale regulilor de circulaţie;
să respecte şi să aplice reglementările legale în vigoare privind transportul rutier al
mărfurilor periculoase;
să respecte întocmai legile şi reglementările specifice fiecărei categorii de
transport rutier pe care o execută.
Art. 25. – Responsabilităţile ce revin persoanei desemnate să conducă permanent
şi efectiv activitatea de transport sunt cele stabilite prin Ordinul nr. 761/1999 al ministrului
transportului privind desemnarea, pregătirea şi atestarea profesională a persoanelor care
conduc permanent şi efectiv activităţi de transport rutier, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art. 26. - Conducătorii mijloacelor de transport au următoarele atribuţii şi
responsabilităţi:
să se prezinte pentru efectuarea examinării medicale şi psihologice, iniţială şi
periodică, şi să respecte recomandările comisiilor medicale şi psihologice;
să respecte normele şi regulile privind conducerea în condiţii de siguranţă rutieră şi
conduită preventivă;
să respecte regulile privind prevenirea accidentelor de muncă în circulaţia rutieră;
să respecte regulile privind încărcarea, repartizarea încărcăturii, asigurarea şi
fixarea mărfurilor transportate;
să cunoască şi să respecte măsurile ce trebuie luate după un accident sau incident
în ceea ce priveşte asigurarea vehiculului, protecţia personală şi a celorlalţi participanţi la
trafic, protecţia mediului, protecţia bunurilor;
să respecte perioadele de conducere şi perioadele de odihnă, conform
reglementărilor legale în vigoare, şi să utilizeze corect tahograful;
să respecte întocmai legile şi reglementările specifice fiecărei categorii de
transport rutier pe care o execută.
Art. 27. - Operatorii de transport care efectuează servicii de transport public local
de persoane prin curse regulate vor întreprinde o investigaţie pe linie administrativă în
toate cazurile de accidente de circulaţie în care au fost angajate vehiculele utilizate,
indiferent de gravitatea accidentului.
Art. 28. - Rezultatele cercetării administrative vor sta la baza adoptării măsurilor ce
se impun pentru eliminarea repetării cauzelor generatoare de evenimente rutiere.

CAPITOLUL III
Administrarea serviciului de transport public local
de persoane prin curse regulate
Art. 29. – (1) Serviciul se poate administra prin atribuirea acestuia prin următoarele
modalităţi:
a) gestiune directă;
b) gestiune delegată;
(2) Alegerea modalităţii de atribuire a serviciului se face prin hotărâre adoptată de
Consiliul local al municipiului Caracal, în condiţiile legii.
(3) Indiferent de modalitatea de atribuire adoptată, activităţile specifice serviciului se
organizează şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi a
caietului de sarcini specific acestuia.
(4) Atribuirea gestiunii serviciului se realizează în conformitate cu prevederile
procedurii-cadru privind atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de
transport public local.
(5) Bunurile proprietate publică ori privată a municipiului Caracal, utilizate pentru
prestarea serviciului, pot fi:
a) date în administrare şi exploatare operatorilor care exercită gestiunea directă a
serviciului
b) concesionate, în condiţiile legii; operatorilor organizaţi ca societăţi comerciale cu capital
public, privat sau mixt, care exercită gestiunea delegată a serviciului.
(6) Atribuirea bunurilor şi elementelor componente ale sistemelor de transport
menţionate la alin. (5) se face prin gestiune delegată, încheindu-se un contract de
concesiune, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
Art. 30. – Consiliul local al municipiului Caracal are următoarele obligaţii faţă de
operatorul de transport:
b) să asigure accesul operatorilor de transport rutier pentru atribuirea gestiunii serviciului
într-un mediu concurenţial şi transparent;
c) să reglementeze, prin norme locale, modul de organizare şi funcţionare a serviciului;
d) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor, altele decât cele publice, cu privire la
activitatea operatorului de transport rutier;
f) să respecte obligaţiile pe care şi le-au asumat prin contractul de atribuire a gestiunii,
inclusiv pe cele referitoare la regimul investiţiilor realizate de operatorul de transport rutier
din fonduri proprii.
Art. 31. - Consiliul local al municipiului Caracal poate să acorde operatorului de
transport rutier, cu titlu gratuit, dreptul de a realiza, conform planurilor de amplasament
aprobate, amenajările necesare exploatării mijloacelor de transport (staţii de întreţinere,
salubrizare, staţii de parcare, capete de linii, etc.), pe cheltuiala acestuia.

CAPITOLUL IV
Operatori şi utilizatori
Secţiunea 1
Operatorii serviciului de transport public local
Art. 32. – (1) Serviciul poate fi atribuit pentru executare, în gestiune directă sau
delegată, operatorilor de transport rutier deţinători de licenţe de transport eliberate de
Autoritatea Rutieră Română –A.R.R. Olt, în condiţiile legii, de către Consiliul local al
municipiului Caracal numită în acest caz autoritate de autorizare.
(2) Se interzice titularului contractului de atribuire a gestiunii să încheie cu terţi
contracte de subdelegare a activităţilor de atribuire a gestiunii serviciilor de transport.

(3) Cesionarea contractului de atribuire a gestiunii de către titularul acestui unei alte
societăţi nu este admisă decât în cazul în care această societate este rezultatul divizării,
fuzionării sau înfiinţării ca filială a societăţii titularului, cu aprobarea Consiliului local al
municipiului Caracal, prin hotărâre, cu respectarea condiţiilor iniţiale de atribuire a
gestiunii.
(4) În cazul delegării de gestiune, durata delegării gestiunii serviciului se stabileşte
prin contract de delegare a gestiunii, de către Consiliul local al municipiului Caracal şi
trebuie să fie corelată cu durata medie de amortizare a tuturor mijloacelor de transport
deţinute în proprietate sau în baza unui contract de leasing, dar nu mai mult de 6 ani.
Art. 33. – (1) Operatorii de transport rutier deţinători ai licenţelor de transport
eliberate de Autoritatea Rutieră Română –A.R.R. Olt, în condiţiile legii, pot fi:
a) societăţi comerciale înfiinţate de Consiliul local al municipiului Caracal sau de asociaţiile
de dezvoltare comunitară, deţinătoare de licenţe de transport valabile;
b) societăţi comerciale cu capital social privat sau mixt, deţinătoare de licenţe de transport
valabile;
(2) Pierderea valabilităţii licenţei de transport de către operatorul de transport rutier
are drept consecinţă pierderea calităţii de operator de transport rutier şi anularea hotărârii
de dare în administrare a serviciului ori anularea de drept a contractului de delegare a
gestiunii serviciului, după caz.
Secţiunea a 2-a
Drepturile şi obligaţiile operatorului de transport rutier
Art. 34. – Drepturile şi obligaţiile operatorului de transport rutier care desfăşoară
activitatea de transport public local sunt prevăzute, în prezentul regulament şi caietul de
sarcini ale serviciului şi vor fi anexate la contractul de delegare a gestiunii aprobat prin
hotărâre de către Consiliul local al municipiului Caracal.
Art. 35. – Operatorul de transport care desfăşoară activitatea de transport public
local are următoarele drepturi:
a) operatorul de transport care îşi desfăşoară activitatea pe baza unui contract de
delegare a gestiunii are dreptul să întrerupă prestarea serviciului în cazul nerespectării
obligaţiilor contractuale de către Consiliul local al municipiului Caracal, cu obligaţia de a
notifica întreruperea prestării serviciului, în termenul şi condiţiile prevăzute în contractul de
delegare a gestiunii;
b) să încaseze tarifele aferente transportului;
c) să solicite Consiliului local al municipiului Caracal actualizarea semestrială a tarifelor
aferente transportului cu rata inflaţiei;
d) să includă în tarifele de transport percepute călătorilor primele de asigurare pentru
aceştia şi pentru bagajele lor, precum şi pentru riscurile ce pot decurge din efectuarea
operaţiunilor de transport;
e) să utilizeze patrimoniul propriu sau concesionat pentru asigurarea serviciului;
f) să utilizeze infrastructura tehnico-edilitară a sistemului de transport, în condiţiile stabilite
conform hotărârii de dare în administrare sau contractul de delegare a gestiunii, după caz;
g) să beneficieze de o despăgubire adecvată şi efectivă pentru prejudiciile aduse în caz de
modificare unilaterală a contractului de delegare a gestiunii de către concedent fără
respectarea termenelor şi condiţiilor prevăzute în contractul de delegare a gestiunii;
h) să ceară întreruperea serviciului în cazul în care continuarea activităţii ar conduce la
crearea de importante prejudicii patrimoniului încredinţat spre administrare;
i) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, conform legislaţiei în
vigoare, se poate adresa instanţei competente;
Art. 36. – Operatorul de transport rutier va efectua serviciul cu respectarea
următoarelor obligaţii:
să utilizeze pe timpul executării transportului placa de traseu, cu indicarea

executantului şi a caracterului cursei;
să supravegheze urcarea şi coborârea pasagerilor;
mijlocul de transport nu trebuie să circule cu uşile deschise sau cu pasageri pe
scara autovehiculului;
să asigure urcarea şi coborârea bagajelor în/din portbagajul autovehiculului;
să nu admită la transport în salonul autovehiculului: - materii greu mirositoare; materii inflamabile; - butelii de aragaz; - butoaie cu carbid; - tuburi de oxigen; - materiale
explozibile; - filme cinematografice neambalate în cutii metalice; - produse caustice; materiale sau obiecte care prin natura, formatul ori dimensiunile lor pot produce
daune sau pot murdări autovehiculul, bagajele ori îmbrăcămintea călătorilor; - obiecte sau
mărfuri interzise la transport prin dispoziţiile legale;
să nu supraîncarce autovehiculul peste capacitatea utilă de transport, exprimată
prin numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare;
să nu oprească pentru urcarea sau coborârea pasagerilor în alte locuri decât cele
prevăzute în graficul de circulaţie;
să asigure gratuit readucerea călătorilor la punctul de plecare în cazul în care
călătoria nu se poate realiza până la destinaţie din cauză de forţă majoră sau din vina
transportatorului;
să asigure preluarea călătorilor din autovehiculele rămase imobilizate pe traseu, în
termen maxim de 3 ore;
să asigure călătorii şi bagajele acestora pentru riscurile ce cad în sarcina
operatorului de transport;
să emită legitimaţii de călătorie înseriate, înregistrate ca documente cu regim
special şi corespunzătoare sumelor încasate pentru călătorie;
să nu permită călătoria decât în baza legitimaţiilor de călătorie/abonamentelor
valabile, precum şi a legitimaţiilor speciale;
în salonul autovehiculului pot fi transportate numai bagajele de mână, care pot fi
ţinute în mână sau în plasa portpachet. În salonul autovehiculului nu pot fi transportate
bagajele care:
o nu se încadrează în categoria bagajelor de mână; - conţin produse neadmise
la transport;
o sunt aşezate pe culoarul de acces sau pe platforma din faţă ori din spate a
autovehiculului;
să nu admită la transport bagajele aşezate pe scaunele libere din salonul
autovehiculului, chiar dacă spaţiul rămas neutilizat de către pasageri ar permite acest
lucru;
să execute transporturi strict în conformitate cu programul de circulaţie;
să asigure oprirea în toate staţiile prevăzute în programul de circulaţie;
să nu blocheze staţiile publice prin parcarea autovehiculelor deţinute sau pentru
efectuarea unor lucrări de întreţinere/reparaţii la acestea;
să asigure vânzarea biletelor în autovehicul;
să emită abonamente cu respectarea reglementările în vigoare;
să nu emită legitimaţii de călătorie peste capacitatea autovehiculului exprimată prin
numărul de locuri pe scaune;
să asigure transportul gratuit a copiilor sub 5 ani;
autovehiculele trebuie să aibă inspecţia tehnică periodică efectuată la termen;
autovehiculele trebuie salubrizate, spălate şi dezinfectate;
în interiorul autovehiculului trebuie să existe afişat numele conducătorului auto;
autovehiculele trebuie să fie echipate cu instalaţie de încălzire/condiţionare a
aerului în stare de funcţionare;
la bordul autovehiculului trebuie să existe mijloace pentru prevenirea şi
combaterea incendiilor, precum şi ciocan pentru spart geamurile, în caz de necesitate;
în perioada de iarnă, autovehiculul trebuie să fie echipat corespunzător circulaţiei

pe drumuri cu aderenţă scăzută;
autovehiculul trebuie să aibă trusă sanitară de prim ajutor;
în interiorul autovehiculului trebuie afişat tariful de transport pe bază de bilet;
autovehiculul trebuie să aibă locuri rezervate pentru invalizi, bătrâni, femei
însărcinate, persoane cu copii în braţe.
Secţiunea a 3-a
Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor
Art. 37. - Au calitatea de utilizatori, beneficiarii serviciului, persoane fizice sau
juridice.
Art. 38. – (1) Principalele drepturi ale utilizatorilor sunt următoarele :
a) să beneficieze, liber şi nediscriminatoriu de serviciul de transport;
b) să le fie aduse la cunoştinţă hotărârile Consiliului local al municipiului Caracal, cu privire
la transportul public local de persoane prin curse regulate;
c) să sesizeze Consiliului local al municipiului Caracal orice deficienţe constatate în
efectuarea serviciului şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora;
d) să aibă acces la informaţiile publice cu privire la serviciul. Consiliul local al municipiului
Caracal are obligaţia de a comunica informaţii cu privire la indicatorii de calitate ai
serviciului, la structura tarifară şi la clauzele contractuale care sunt de interes public;
e) să conteste hotărârile Consiliului local al municipiului Caracal în vederea prevenirii sau
reparării unui prejudiciu direct ori indirect provocat de acesta, în condiţiile legii;
f) să renunţe, în condiţiile legii, la serviciul de transport;
g) să fie consultaţi, direct sau prin intermediul unor organizaţii neguvernamentale
reprezentative, în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, strategiilor şi
reglementărilor privind serviciul de transport;
(2) Anumite categorii de utilizatori, persoane fizice, beneficiază, în condiţiile legii, de
facilităţi pentru plata serviciului.
Art. 39. – Principalele obligaţii ale utilizatorilor sunt următoarele :
a) să deţină legitimaţii de călătorie valabile sau alte documente stabilite prin lege;
b) să achite costul legitimaţiilor de călătorie valabile pentru călătoriile pe care le
efectuează, conform tarifelor menţionate lizibil pe acestea;
c) să nu aducă prejudicii bunurilor sistemelor de transport din domeniul public sau privat;
d) să aibă un comportament civilizat în raport cu personalul prestatorilor de servicii,
precum şi cu ceilalţi utilizatori.

CAPITOLUL V
Indicatori de performanţă
Art. 40. – (1) În efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse
regulate se vor respecta următorii indicatori de performanţă:
numărul de curse, trasee pe care operatorul a suspendat sau a întârziat
executarea transportului faţă de programul de circulaţie;
numărul de trasee pe care operatorul nu a efectuat transportul public local de
călători pe o perioadă mai mare de 24 de ore;
numărul de călători afectaţi de situaţiile prevăzute la pct. 1 şi 2;
numărul total de mijloace de transport utilizate zilnic comparativ cu numărul
necesar pentru realizarea programului de circulaţie;
numărul de reclamaţii ale călătorilor privind calitatea transportului, dintre care:
numărul de reclamaţii justificate;

numărul de reclamaţii rezolvate;
numărul de reclamaţii la care călătorii nu au primit răspuns în termenele legale.
numărul autovehiculelor atestate Euro 3 sau Euro 4 raportat la numărul total de
autovehicule necesar pentru realizarea programului de circulaţie;
vechimea mijloacelor de transport şi dotările de confort pentru călători;
despăgubirile plătite de către operatorii de transport pentru nerespectarea
condiţiilor de calitate şi de mediu privind desfăşurarea transportului;
numărul abaterilor constatate şi sancţionate de personalul împuternicit privind
nerespectarea prevederilor legale;
numărul de accidente de circulaţie produse din vina personalului propriu sau a
operatorului de transport.
(2) Consiliul local al municipiului Caracal poate aproba, prin hotărâre şi alţi indicatori
de performanţă în efectuarea serviciului, pe baza studiilor de necesitate şi oportunitate în
care se va ţine seama de necesităţile comunităţii locale, nivelul de dezvoltare a
infrastructurii tehnico-edilitare, precum şi de cerinţele reglementărilor legale în vigoare în
domeniul transporturilor rutiere.
CAPITOLUL VI
Răspunderi şi sancţiuni
Art. 41. – (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderea
disciplinară, patrimonială, civilă, contravenţională sau penală, după caz, în condiţiile Legii
nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, precum şi ale actelor normative din
domeniul transporturilor rutiere.
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele
împuternicite de primarul municipiului Caracal.
CAPITOLUL VII
Dispoziţii finale
Art. 42 – Prezentul Regulament al serviciului de transport public local de persoane s-a elaborat în
conformitate cu regulamentul – cadru pentru efectuarea transportului public local aprobat prin Ordinul nr.
972/2007, ordin pentru aprobarea Regulamentului -cadru pentru efectuarea transportului public local si a
Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local.

Art. 43. – Operatorul economic care execută transport public local este obligat să
solicite şi să obţină eliberarea licenţelor de transport şi a licenţelor de traseu, conform
prevederilor prezentului regulament.
Art. 44. – Prezentul regulament poate fi modificat şi completat prin hotărâre a
Consiliului local al municipiului Caracal.
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