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

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

Nr.507/22.12.2022 

HOTĂRÂRE 

Referitoare la: evaluare indicatori de performanţă pentru anul 2021 conform Contractului de 
servicii pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu 
autobuze 1n municipiul Slatina nr.106619/29.12.2017 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, Intrunit In şedinţa ordinară din data de 
22.12.2022. 

Avăndin vedere: 
- iniţiativa Primarului Municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr.133503/19.12.2022; 
- raportul de specialitate nr.133506/19.12.2022, intocmit de către Direcţia Generală Economică prin 

Serviciul Venituri din Administrarea Domeniului public şi Privat - Compartiment Transporturi; 
- Contractul de servicii pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane 

cu autobuze 1n municipiul Slatina nr.106619/29.12.2017; 
- Adresa operatorului intern S.C. LOCTRANS S.A. nr.2525/07.12.2022 Inregistrată la sediul 
Direcţiei Generale Economice sub nr.129727/07.12.2022, prin care se transmite Raportul privind 
modul de indeplinire a indicatorilor de performanţă cuprinşi in Anexa nr.7 la contract pe anul 
2021; 

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

HOTĂRĂSTE : 

Art.l. Se aprobă. evaluarea Indicatorilor de performanţă pentru anul 2021 corespunzători 
serviciului de transport persoane cu autobuze pe raza municipiului Slatina, serviciu realizat de 
către operatorul intern SC LOCTRANS SA In baza Contractului de servicii pentru delegarea 
gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze In municipiul Slatina 
nr.106619/29.12.2017, conform anexei la prezenta hotărare. 
Art.2. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică 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; 
- Serviciul public —Direcţia Administrare Patrimoniu; 
- S.C. Loctrans S.A. 

, 
e'4in\ţă, Contrasemnează, 

Secretar general al municipiulu' latina 
Mihai - Ion IDI 

. , 
Hotăra a;loStfddi:iţitată cu 19 voturi „PENTRU". 

19 - consilieri prezenţi 
1 — consilier absent 

20 - consilieriin funcţie. 



Anexă la H.C.L.nr.507/22.12.2022 

Evaluare Indicatori de performanţă ai Serviciului de Transport Public Local şi modalitatea de calcul a penalităţilor conform contractului 

nr.106619/29.12.2017, pentru anul 2021 

Nr. 
Crt. 

Denumirea indicatorului 
Descriere mod de calcul/trimestru UM 

N ivel 
acceptat/an 

Pondere criteriu 
pentru reţineri 

din garanţia de 
bună execuţie 

(GBE) 

Indicator 
nerealizat 
an 2021 

Corecţie 

aplicată 

0 1 2 3 4 5=5xGBE anuală 6 7 

1 Numărul de curse suspendate sau 
Intărziate 'in executarea transportului faţă 

de programul de circulaţie 

Curse suspendate sau Intărziate faţă de cursele incluse 
'in Programul de Transport x 100 

% Max. 10 1% 0 0 

2 Numărul de curse neefectuate pe o 
perioada mai mare de 24 de ore; 

Lungimea traseului x zilele de /365 zile % Max. 10 2% 0 0 

3 Numărul de utilizatori afectaţi de situaţia 

de la punctele 1 şi 2 
Nr. de utilizatori afectaţi de situaţia de la punctele 1 şi 

2 Intr-un an de zile. 
% Max. 12 1% 0 0 

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

Nr. miloace transport planifIcate - nr. mijloace 
transport utilizate/nr. mijloace transport utilizate x 100 

% 95 1% 0 0 

5 Numarul de reclamatii 
ale calatorilor privind 
calitatea transportului 

reclamatii 
justificate 

Nr. reclamaţii justificate din total reclamaţii % 5 0,5% 2 0 

reclamatii 
rezolvate 

Nr. reclamaţii rezolvate din total reclamaţii % 100 0,5% 2 0 

reclamaţii 

nerezolvate 1n 
termenele 
legale 

Nr. reclamaţii nerezolvate 1n termenele legale din total 
reclamaţii 

% 1 0,5% 0 0 

6 Protecţia mediului Respectarea standardelor de poluare Euro 3 sau Euro 
4 raportat la numărul total de autovehicule necesar 
pentru realizarea programului de circulaţie 

% 30 25% 0 0 



7 Condiţiile de calitate Mijloace de transport cu vechime mai mică de 15 ani 
Mijloace de transport dotate cu minim 20 de locuri 
fiecare (pe scaune şi 1n picioare) 
Mijloace de transport adaptate imbarcării/debarcării 

persoanelor cu dizabilităţi 

Mijloace de transport dotate cu sisteme de 
încalzire/răcire 

Mijloace de transport curate 

% 30 5% 0 0 

8 Despagubiri Cuantumul penalităţilor platite de către Delegat pentru 
nerespectarea conditiilor de calitate şi de mediu 
privind desfăşurarea transportului 

Lei - 2% 0 0 

9 Abateri Numărul abaterilor constatate şi sancţionate de 
personalul Imputernicit privind nerespectarea 
prevederilor legale 

Nr. - 2% 0 0 

10 Accidente Numarul de accidente de circulaţie produse i'p ilia p- - - 
Delegatului 
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- 10% 0 0 

11 Indicele de satisfacţie a călatorilor 
,-) '. Respectarea nivelului minim impus ... k - , , 

5% - - 

Preş irit e0dis:!iţăţ c.-.,

l, ,,t.'-..____ •',,,1 


