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Nr. 510/22.12.2022 

HOTĂRÂRE 

Referitoare la: prelungire Contract de servicii pentru delegarea gestiunii serviciului de transport 
public local de persoane cu autobuze in municipiul Slatina nr.106619/29.12.2017, până la 
incheierea procedurii de atribuire si semnarea unui nou contract, dar nu mai mult de 12 luni 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA,1ntrunit 1n şedinţa ordinară din data 
de 22.12.2022. 

Având în vedere: 
- iniţiativa Primarului Municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr.120556/04.11.2022; 
- raportul de specialitate nr.120569/04.11.2022, Intocmit de către Direcţia Generală Economică prin 
Serviciul Venituri din Administrarea Domeniului Public şi Privat - Compartiment Transporturi; 
- Hotărârea Consiliului Local nr. 349/28.12.2017, privind aprobare delegare a serviciului de transport 
public local de călători prin curse regulate in municipiul Slatina, prin atribuire directă , cu modificările 

completările ulterioare; 
- Contractul de servicii pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane 
cu autobuze in municipiul Slatina, Inregistrat la Primăria municipiului Slatina — Direcţia Generală 

Economică sub nr.106619/29.12.2017, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 349/28.12.2017, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.8 alin.(1) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
republicată cu modificările i completările ulterioare potrivit căruia: "Autorităţile administraţiei 

publice locale au competenţă exclusivă, in condiţiile legii, in tot ceea ce priveste infiinţarea, 

organizarea, gestionarea ifuncţionarea serviciilor de utilităţi publice, precum i in ceea ce priveste 
crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea si exploatarea bunurilor proprietate publică sau 
privată a unităţilor, administrativ- teritoriale care compun sistemele de utilităţi publice"; 
- prevederile art.8 alin (3) lit.d2 potrivit cărora: " in exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le 
revin in sfera serviciilor de utilităţipublice, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale 
asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilităţi publice şi adoptă hotărâri in legătură 

cu: ..."aprobarea modificării contractelor de delegare a gestiunii"; 
- art. 5 alin ( 5) din REGULAMENTUL CE NR. 1370/2007 din 23 octombrie 2007 care statuează 

ca : „ autoritatea competenta poate lua masuri de urgenta in cazul unei perturbări a serviciilor sau 
in cazul riscului iminent de producere a unei asemenea perturbări. Masurile de urgenta respective iau 
forma unei atribuiri directe sau a unui acord formal de prelungire a unui contract de servicii sau a 
unei cerinţe de respectare a anumitor obligaţii de serviciu public. Operatorul de serviciu public are 
dreptul de a contesta decizia de impunere a executării anumitor obligaţii de serviciu public. Atribuirea 
sau prelungirea unui contract de servicii publice prin masuri de urgenta, sau impunerea unui astfel 

de contract nu poate depăsi 2 ani." 
- prevederile art. 17, alin 1 lit. h din Legea nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, cu 
modificările ş completările ulterioare; 
- prevederile art.7 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională 1n administraţia 

publică; 

- Avizul Consiliului Concurenţei nr.17346/20.12.2022, referitor la avizarea proiectului de act 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, aviz Inregistrat la Primăria municipiului Slatina 

sub nr. 134226/20.12.2022; 
- avizul favorabil al comisiei buget — finanţe şi al comisiei juridice şi de disciplină din cadrul consiliului 

local al municipiului Slatina. 
in temeiul art.129 alin.(2) lit. d), alin.(7) lit. n) art. 139 alin.(1) şi coroborat cu art.196 alin.(1) 

lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

HOTARĂSTE : 

Art.l. Se aprobă prelungirea Contractului 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 Consilului Local nr.349/28.12.2017 până la incheierea procedurii de atribuire si 

semnarea unui nou contract, dar nu mai mult de 12 luni. 

Art.2. Se imputerniceşte Primarul Municipiului Slatina să semneze 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. 
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestata la Tribunalul Olt, Secţia de contencios administrativ si 

fiscal, in condiţiile stabilite de Legea contenciosului administrativ 554/2004 cu completările si 

modificările ulterioare. 
Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la Indeplinire de către Direcţia Generală 

Economică prin Serviciului Venituri din Administrarea Domeniului Public şi Privat - Compartiment 

Transporturi şi operatorul intern SC LOCTRANS SA. 

Art.5. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet a Primăriei 

Municipiului Slatina i 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; 

- Serviciul Cheltuieli, Financiar- Contabilitate; 

- Autoritatea Na de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice. 

A

Contrasemnează, 
Secretar general al municipiului Slatina 

Mihai - Ion I ITA 

Hotărărea a fost adoptată cu 19 voturi „PENTRU". 
19 - consilieri prezenţi 
1 - consilier absent 

20 - consilieri 1n funcţie. 



ANEXA 1 LA H.C.L. nr.510/22.12.2022 

ACT ADIŢIONAL 
NR. / 

La Contractul De Delegare A Gestiunii Serviciului de Transport Public Local cu Autobuze 1n 
Municiplul Slatina 

Nr. 106619 / 29.12.2017 

PREZENTUL ACT ADIŢIONAL LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI 
DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL CU AUTOBUZE IN MUNICIPIUL SLATINA Nr. 106619 / 
29.12.2017 a fost Incheiat 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. Drăgăneşti nr. 25, Inregistrat sub nr. 
J28/206/1998 la Registrul Comerţului, având contul R037RNCB0200042737710001, Codul unic de 
inregistrare 1517006, reprezentat prin dl. Adrian Constantin POP, având fimcţie de Director General, 1n 
calitate de delegat, denumit 1n continuare Operator, pe de altă parte, 

in continuare denumiţiln mod individual "Partea" şiln mod colectiv „Părţile", 1n temeiul art. 47 din 
contractul nr. 106619 / 29.12.2017 privind modificarea contractului prin acordul părţilor, părţile 

convin să incheie prezentul Act Adiţional, după cum urmează: 

Art. I. Se prelungeşte Contractul de servicii pentru delegarea gestiunii serviciului de transport 
public local de persoane cu autobuze în municipiul Slatina nr.106619/29.12.2017 aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local nr.349/28.12.2017, cu modificările şi completările ulterioare, pe o 
perioada de 12 luni. 

Art. II. Obligaţiile părţilor si celelalte clauze stipulate in Contractul de servicii pentru delegarea 

gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze in municipiul Slatina 
nr.106619/29.12.2017, ramân neschimbate astfel cum au fost modificate si completate . 

Art.III. Anexa A la— Estimarea Compensatie ( anexa 14.3) face parte integranta din prezentul Act 
Aditional — 

Prezentul Act Adiţional face parte integrantă din Contractul de servicii pentru delegarea 

gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze in municipiul Slatina 
nr.106619/29.12.2017 cu modificările şi completările ulterioare şi s-a Incheiat astăzi 

  In 3 (trei) exeMPlare,,, 2. i e care 2(două) pentru Autoritatea Contractantă-

Delegatar şi 1(unu) pentru Operator-Delegat 

DELEGATAR, DELEGAT, 

MUNICIPIUL SLATINA 

sedinţă, 
Ion 

SC LOCTRANS SA 



Anexa A la Actul aditional nr. 

Anexa 14.3 Estimarea Compensatiei (2022-2023) [lei] 

Anul 2022 2023 

(Km) Număr total de vehicul*kilometru 553134 553134 

(c unitar) Cost unitar per kilometru 9,52 9,81 

(I) (Ch) Cost Total ((Km) x (c unitar)) 5.265.836 5.426.245 

(II) (Pr) Profit rezonabil 214.846 221.391 

(III) (V) Total Venituri (din vânzări de titluri de călătorie) 684.985 705.535 

ITOTAL COMPENSATIE ANUALĂ PLANIFICATA (1+11-111) 4.795.697 4.942.101 

(D) Diferente de tarif cuvenite operatorului 1.703.160 1.754.255 

(C1) Total Compensatie de exploatare anuală (C-D) 
3.092.537 3.187.846 

Notă: La estimarea compensaţiei ( 2023) s-au avut 1n vedere creşteri de 3% /an, raportate la an- 2022 ale veniturilor din 

vânzarea titlurilor de călătorie, respectiv diferenţelor de tarif, ţinând seama de creşterea Increderii serviciului de transport 

public local 1n rândul utilizatorilor. De asemenea pentru anul 2023 s-a avutIn vedere o crestere cu 3% a costului unitar/km, 

ţinand seama de posibilele variaţil ale principalelor componente ale acestuia. 

DELEGATAR 

MUNICIPIUL SLATINA 

DELEGAT 

S.C. LOCTRANS S.A. 


