
Consiliul Local al Municipiului Slatina 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 

telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 
e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primarlaslatina.ro 

HOTĂRÂRE 

Nr.410/31.10.2022 

Referitoare la: modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 349/28.12.2017 
privind aprobare delegare a serviciului de transport public local de călători prin curse 

regulate 1n municipiul Slatina, modificată şi completată 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA,1ntrunit 1n şedinţa ordinară din 
data de 31.10.2022. 

Având 1n vedere: 
- Iniţiativa Primarului Municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr.115943/24.10.2022; 
- Raportul de specialitate nr.115945/24.10.2022 Intocmit de către Direcţia Generală Economică prin Serviciul 
Venituri din Administrarea Domeniului Public şi Privat-Compartiment Transporturi; 
- necesitatea unei bune administrări a Serviciului de transport public local de persoane cu autobuze prin curse 
regulate în municipiul Slatina, prin dezvoltarea şi modernizarea sistemului public de transport; 
- prevederile art.34, alin. 1), lit. a) din Legea 92/2007 a serviciilor de transport public local potrivit căruia: "in 
vederea realizării obiectivelor şi sarcinilor ce le revin, operatorii de transport rutier şi transportatorii 
autorizaţi trebuie să asigure: dotarea şi asigurarea operaţiilor de intreţinere şi reparaţii necesare parcului 
de mijloace de transport, stabilit prin contractul de atribuire a gestiunii"; 
- Contractul de servicii pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze 
in municipiul Slatina nr.106619/29.12.2017, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 349/28.12.2017 prin 
care a fost atribuit direct operatorului intern - SC LOCTRANS SA Slatina, ţinând seama de prevederile 
Regulamentului C.E.1370/2007 şi ale Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice republicată, 
cu modificările si completările ulterioare; 
- prevederile art28.2. obligaţiile de intreţinere, reparaţii şi salubrizare din Contractul mai sus menţionat, 
potrivit cărora: " Delegatul are obligaţia să asigure operaţiile de intreţinere şi reparaţii necesare parcului de 
Mijloace de Transport, cu respectarea reglementărilor legale in vigoare privind efectuctrea acestor activităţi." 
- prevederile art 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative - republicată, cu modificarile şi completarile ulterioare; 
- avizul favorabil al Comisiei buget — fmante şi al Comisiei jtuidice şi de disciplină din cadrul 
Consiliului Local al Municipiului Slatina. 
- Adresa operatorului intern de transport SC LOCTRANS SA nr.1364/22.06.2022 şi implicit a Notei de 
Fundamentare nr.1365/22.06.2022 inregistrate la Consiliul Local al municipiului Slatina-Registratură sub 
nr.121/22.06.2022 prin care solicită să emitem acordul şi să dispunem 1ntocmirea unui act adiţional la 
contractul 1ncheiat 'intre părţi prin care să se stabilească 1n sarcina Delegatului realizarea investiţiei privind 
construirea unui atelier service destinat activităţilor de mentenanţă şi reparaţii; 

in temeiul art.129 alin.(1), alin.(2) lit. b), art.139 alin.(1) coroborat cu art.196 alin. (1) lit. a) din O.U.G 
nr.57/2019, privind Codul Administrativ, 

HOTĂRĂŞTE : 

Art.I. incepând cu data adoptării prezentei hotătiri, Contractul de servicii pentru delegarea gestiunii 
serviciului de transport public local de persoane cu autobuze in municipiul Slatina nr. 106619/29.12.2017, 
anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 349/28.12.2017, modificată şi completată, se modifică, după 
cum urmează: 

După art.11 se reintroduce art.12 Investiţiile in sarcina Delegatului care va avea următorul conţinut: 
"Articolul 12 Delegatul va realiza investiţia privind construirea unui atelier service destinat 

activităţilor de mentenanţă şi reparaţii". 
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Art.H. in situaţia în care în conţinutul documentaţiei de atribuire a Contractului de servicii pentru delegarea 

gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze in municipiul Slatina 
nr.106619/29.12.2017, modificat şi completat, se fac trimiteri la anexele modificate prin prezenta hotărâre, 

Incepând cu data prezentei, se vor avea în vedere doar aceste modificări. 

Art.I11. Se aprobă Actul adiţional la Contractul de servicii pentru delegarea gestiunii serviciului de 
transport public local de persoane cu autobuze in municipiul Slatina nr.106619/29.12.2017, modificat şi 

completat, conform ANEXEI 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.IV. Se 1mputerniceşte Primarul Municipiului Slatina să semneze Actul Adiţional la Contractul de 
servicii pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze în municipiul 

Slatina nr.106619/29.12.2017, modificat şi completat. 
Art.V. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la Indeplinire de către Direcţia Generală Economică prin 
Compartimentul Transporturi din cadrul Serviciului Venituri din Administrarea Domeniului public şi Privat 

şi operatorul de transport intern-SC LOCTRANS SA. 
Art.VI. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 349/28.12.2017, modificată şi completată, 

respectiv ale Contractului de servicii pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de 
persoane cu autobuze 1n municipiul Slatina nr.106619/29.12.2017, modificat şi completat, rămân 

neschimbate. 
Art.VII. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică prin publicare pe pagina de internet a Primăriei 

municipiului Slatina şi se comunică la: 
- Instituţia Prefectului - Judeţul Olt; 
- Primarul municipiului Slatina; 
- Viceprimarii municipiului Slatina; 
- Direcţia Generală Economică; 

- Operatorul intern - S.C. Loctrans S.A. 

Preşedinte de 
POPA Emil 

Hotărârea a fost a 

Contrasemnează, 

Secretar general al municipiului Slatina 
Mihai - Io IDTTA 

tată cu 18 Voturi „PENTRU". 
prezenţi 

3 - consilieri absenţi 

21 - consilieri in funcţie. 
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ANEXA 1 LA H.C.L.410/31.10.2022 

ACT ADIŢIONAL 
NR. 

La Contractul De Delegare A Gestiunii Serviciului de Transport Public Local cu Autobuze In 
Municipiul Slatina Nr. 106619 / 29.12.2017, modificat şi completat 

PFtEZENTUL ACT ADIŢIONAL LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII 
SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL CU AUTOBUZE iN MUNICIPIUL SLATINA 
Nr. 106619 / 29.12.2017, modificat şi completat, a fostincheiat la data de , Intre: 
1. Municipiul SLATINA, persoana juridică, cu sediul str. Mihail Kogălniceanu, nr.1, având cod fiscal 

4394811, cont  deschis la Trezoreria Slatina, reprezentat prin dl. Constantin 
Stelian Emil MOT, 1n calitate de Primar, denumit 1n continuare Autoritatea Contractantă, pe de o 
parte, 

şi 
2. Operatorul de transport SC LOCTRANS SA, cu sediul in Str. Str. Draganesti nr. 25, inregistrat sub nr. 

J28/206/1998 la Registrului Cornerului, având contul R037RNCB0200042737710001, Codul unic de 
inregistrare 1517006, reprezentat prin dl. Adrian Constantin POP, având functie de Director General, 1n 
calitate de delegat, denumit In continuare Operator, pe de altă parte, 

În continuare denumiti 1n mod individual "Partea" şi 1n mod colectiv „Părţile", 1n temeiul art. 47 din 
contractul nr. 106619 / 29.12.2017 privind modificarea contractului prin acordul părţilor, părtile convin să 
1ncheie prezentul Act Adiţional, după cum urmează: 

Art. I. În baza Hotărârii Consiliului Local nr. , Contractul de servicii pentru delegarea 
gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze în municipiul Slatina 
nr.106619/29.12.2017, modificat şi completat, anexa nr.2 la Hotărărea Consiliului Local nr. 
349/28.12.2017, modificată şi completată, se modifică după cum urmează: 

După art.11 se reintroduce art.12 Investiţiile in sarcina Delegatului care va avea următorul 

conţinut: 
"Articolul 12 Delegatul va realiza investiţia privind construirea unui atelier service destinat 

activităţilor de mentenanţă şi reparaţii". 

Art.II. in situaţia în care 1n conţinutul documentaţiei de atribuire a Contractului de servicii pentru delegarea 
gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze in municipiul Slatina 
nr.106619/29.12.2017, modificat şi completat, se fac trimiteri la anexele modificate prin H.C.L. 
nr. , se vor avealn vedere doar aceste modificări. 

Art.III. Obligaţiile părţilor şi celelalte clauze stipulate 1n Contractul de servicii pentru delegarea gestiunii 
serviciului de transport public local de persoane cu autobuze in municipiul Slatina nr.106619/29.12.2017, 
modificat şi completat, rămân neschimbate. 

Prezentul Act Adiţional face parte integrantă din Contractul de servicii pentru delegarea gestiunii 
serviciului de transport public local de persoane cu autobuze tn municipiul Slatina nr.106619/29.12.2017, 
modificat şi completat şi s-a 1ncheiat astăzi  1n 3 (trei) exemplare, din care 2(două) 

pentru Autoritatea Contractantă-Delegatar şi 1(una) pentru Operator-Delegat. 

DELEGATAR DELEGAT 
MUNICIPIUL SLATINA S.C. LOCTRANS S.A. 

11/

Preşedinte e şedinj,11,„ 
POPA Emil Coitin» 
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