
Primăria municipiului Slatina 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 

e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro 

Nr. /2053/ £24 7/ 2022 

ANUNT 

Primarul municipiului Slatina, 1n temeiul art. 136 alin.(1) din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, a iniţiat: 

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

proiectul de hotărâre va fi dezbătut 1n şedinţă publică, potrivit legii. 

Orice persoană interesată, precum şi asociaţiile de afaceri şi alte asociaţii 

legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii cu privire 

la proiectul de hotărâre, la registratura generală a Primăriei municipiului Slatina, 

în termen de 10 zile calendaristice de la publicare. 

proiectul de hotărâre, Insoţit de referatul de aprobare, poate fi studiat şi la 

avizierul Primăriei municipiului Slatina, pe site-ul instituţiei 

www.primariaslatina.ro sau poate fi obţinut 1n copie, pe bază de cerere, de la 

Compartimentul APL, Acte Administrative, arhivă. 

Şedinţa publică 'in care va fi dezbătut proiectul de hotărâre va fi organizată 

şi anunţată 'in termenele prevăzute de lege. 

Constantin 1 MOŢ 



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.  420  / (2  2022 

HOTĂRÂRE 
(proiect) 

Referitor 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, pana la 
incheierea procedurii de atribuire si semnarea unui nou contract, dar nu mai mult de 12 luni 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, Intrunit în şedinţa ordinară din 
data de 2022. 

Având în vedere: 
- iniţiativa Primarului Municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr.  /-20 -1-56 I e_%, • //,  2022; 
- raportul de specialitate nr.  /021956/  / 22, Intocmit de către Directia 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 şi completările ulterioare; 
- Contractul de servicii pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane 
cu autobuze în municipiul Slatina, Inregistrat la Primăria municipiului Slatina — Direcţia Generală 

Economică sub nr.106619/29.12.2017, aprobat prin Hotătirea 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 şi completările ulterioare potrivit căruia: "Autorităţile administraţiei 

publice locale au competenţă exclusivă, in condiţiile legii, in tot ceea ce priveşte i"nfiintarea, 
organizarea, gestionarea şifuncţionarea serviciilor de utilităţi publice, precum şi in ceea ce priveşte 

crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau 
privată a unităţilor, administrativ- teritoriale care compun sistemele de utilităţipublice , 
- prevederile art.8 alin (3) lit.d2 potrivit cărora: " in exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le 
revin în sfera serviciilor de utilităti publice, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale 
asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilităţi publice şi adoptă hotărdri 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 astfd de contract nu poate depăşi 2 ani." 
- prevederile art. 17, alin 1 lit. h din Legea nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.7 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administratia 

publică; 



- Avizul Consiliului Concurenţei nr.  2022, referitor la avizarea proiectului de act 

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, aviz Inregistrat la Primăria 

municipiului Slatina sub nr.  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) litera d), alin.(7) litera n) art. 139 alin (1) şi coroborat cu art.196 

alin.(1) litera a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

HOTĂRĂŞTE : 

Art.l. Se aprobă prelungirea Contractului de servicii pentru delegarea gestiunii serviciului de 

transport public local de persoane cu autobuze în municipiul Slatina nr.106619/29.12.2017 aprobat 

prin Hotărkea 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 în 

municipiul Slatina nr.106619/29.12.2017. 
Art.3. Prezenta hotărke 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 hotăffire 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; 
- Serviciul Cheltuieli, Financiar- Contabilitate; 

- Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de utilităţi Publice. 

În baza art.243 alin.(1) lit."a" din O.U.G nr.57/2019 
privind Codul Administrativ 

avizez prezentul proiect de hotăffire, 

Iniţiak?r, 
Prima Secretar general al munpifiu1ui Slatina 

Constantin StetaiynîMOT Miha* ITA 
0.1 



ANEXA 1 LA H.C.L.nr. 

ACT ADIŢIONAL 

NR. / 

La Contractul De Delegare A Gestiunii Serviciului de Transport Public Local cu Autobuze în 
Municipiul 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 fostincheiat la data de , intre: 

1. Municipiul SLATINA, persoana juridică, cu sediul str. Mihail Kogălniceanu, nr.1, avănd cod fiscal 
4394811, cont deschis la Trezoreria Slatina, reprezentat prin dl. Constantin Stelian 
Emil MOT, in calitate de Primar, denumitin continuare Autoritatea Contractantă, pe de o parte, 

şi 

2. Operatorul de transport SC LOCTRANS SA, cu sediul in Str. Draganesti nr. 25 , inregistrat sub nr. 
J28/206/1998 la Registrul Comerţului, avănd contul R037RNCB0200042737710001, Codul unic de 
inregistrare 1517006, reprezentat prin dl. Adrian Constantin POP, având funcţie de Director General, in 
calitate de delegat, denumit In continuare Operator, pe de altă parte, 

in continuare denumiţi în mod individual "Partea" şi în mod colectiv „Părţile", în 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 prelungeste 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, cu modificările i completârile 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, dintre care 2(două) pentru Autoritatea Contractantă-

Delegatar şi 1(unu) pentru Operator-Delegat. 

DELEGATAR, 
MUNICIPIUL SLATINA 

Intocmit, 
Sef serviciu 
Lazar Maria 

DELEGAT, 
SC LOCTRANS SA 



Anexa A Actul aditional nr. 

Anexa A la Actul aditional nr. 

Anexa 14.3 Estimarea Compensapei (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 

(C) TOTAL COMPENSAŢIE ANUAIĂ 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 In 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 In rândul utilizatorilor. De asemenea pentru anul 2023 s-a avut In vedere o crestere cu 3% a costului unitar/km, 

ţinand seama de posibilele variaţii ale principalelor componente ale acestuia. 

DELEGATAR 
MUNICIPIUL SLATINA 

DELEGAT 
S.C. LOCTRANS 



Primăria municipiului 
Slatina 

Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 

e-mail: officeQprimariaslatina.ro site: ‘AmnAt.primariaslatina.ro 

Nr. /20 /04- #,  2022 

REFERAT DE APROBARE 

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

Având in vedere: 
- necesitatea unei bune administrări a serviciului de transport public local de persoane cu autobuze 
prin curse regulate 1n municipiul Slatina; 

- faptul că infiinţarea, organizarea, coordonarea, reglementarea, monitorizarea, controlul funcţionării 

şi gestionării serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate constituie obligaţia 

exclusivă a autorifăţilor administraţiei publice locale; 

- atribuţiile ce revin consiliilor locale privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni, in 
exercitarea cărora, trebuie asigurat cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor locale de utilitate 
publică; 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 349/28.12.2017, privind aprobare delegare a serviciului de transport 
public local de călători prin curse regulate fn municipiul Slatina, cu modificările şi 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 Hotăffirea 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 şi completările ulterioare potrivit căruia: "Autorităţile administraţiei 
publice locale au competenţă exclusivă, fn condi,tiile legii, fn tot ceea ce priveste fnfiinţarea, 
organizarea, gestionarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi publice, precum i fn ceea ce priveşte 
creearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau 
privată a unităţilor, administrativ- teritoriale care compun sistemele de utilităţi publice" ; 

- prevederile art.8 alin (3) lit.d2 potrivit ccirora: " in exercitarea competenţelor ş atribuţiilor ce le 
revin fn sfera serviciilor de utilităţi publice, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale 
asigură cadrul necesar pentru fumizarea serviciilor de utilităţi publice ,şi adoptă hotărări fn 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 că: " 
autoritatea competentă poate lua măsuri de urgenţă in cazul unei perturbări a serviciilor sau ln cazul 
riscului iminent de producere a unei asemenea perturbări. Măsurile de urgenţă 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 servciu 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 măsuri de urgenţă, sau impunerea unui astfel de 
contract nu poate depăsi doi ani." 

-prevederile art.17. alin 1 lit.h din Legea nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având in vedere cele expuse, propun: spre aprobarea Consiliului Local prezentul proiect 
de hotărâre referitor la: prelungire Contract de servicii pentru delegarea gestiunii serviciului de 
transport public local de persoane cu autobuze în municipiul Slatina nr.106619/29.12.2017, pănă la 
i"ncheierea procedurii de atribuire i semnarea unui nou contract, dar nu mai mult de 12 luni. 

PkiMAR, 
ConstantiniStei.an Emil MOT 



Primaria Municipiului Slatina 
Strada M. Kogălniceanunr. 1, Slatina, Olt, 230080 

telefon 02491439377; 439233 fax: 02491439336 
e-mail: office primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro 

Nr.  /2. I //,  2022 

Raport de specialitate intocmit de Serviciul Venituri din Administrarea Domeniului Public şi 

Privat - Compartiment Transporturi la proiectul de hotarare 

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

Primul pas necesar a fi verificat la promovarea unui proiect de act administrativ este 

asigurarea elaborării acestora tinand cont de ierarhia actelor, de categoria acestora şi de 

autoritatea publică competentă să le adopte, 1n cazul nostru fiind necesar a fi emise 1n limitele 

potrivit normelor care le ordonă. 

Mai mult, proiectul de act administrativ, Intocmit pe baza unui act de nivel superior, 

nu poate depăşi limitele competenţei instituite prin acel act şi nici nu poate contraveni 

principiilor şi dispoziţillor acestuia, trebuie să fie corelat cu reglementările comunitare şi cu 

tratatele internaţionale la care România este parte, iar elaborarea proiectelor de acte 

administrative trebuie precedată, 1n funcţie de importanţa şi complexitatea acestora, de o 

activitate de documentare şi analiză, pentru cunoaşterea temeinică a realităţilor economico-

sociale care urmează să fie reglementate, a istoricului legislaţiei din acel domeniu, precum şi 

a reglementărilor similare din legislaţia străină, stiut fiind că reglementările cuprinse In 

hotărârile consiliilor locale şi ale consiliilor judeţene, nu pot contraveni Constituţiei României 

reglementărilor din actele normative de nivel superior. 

Asadar, actul trebuie emis in executarea in concret a legii, in limitele si conditiile 

acesteia. 

Cum contractul de delegare urmeaza sa ajunga la termen iar pentru lansarea 

procedurilor necesare incheierii unui nou contract care sa respecte termenele si conditiile 

impuse de legiuitorul national si european, este necesara asigurarea regimului de functionare 

continua a activitatii specifice serviciului de transport si este nevoie de planificare, 

fundamentare, pregatire, organizare a procedurilor in vederea incheierii unui nou contract ce 

vizeaza acest serviciu public, si in plus, proceduri prin care sa se asigură un nivel adecvat de 

transparenţă prealabilă; 



Fata de cele prezentate si avand in vedere: 

- nevoia de asigurare a continuităţii serviciului ce primează faţă de orice fel de eroare 

umană neimputabilă cetăţenilor; 

- reglementărilor europene şi naţionale confortn cărora serviciile de utilităţi publice, 

din care face parte şi transportul public local de călători, fac obiectul unor obligaţii specifice 

de serviciu public, autorităţile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene trebuie 

să poată acţiona pentru a se asigura că asemenea servicii sunt prestate, având, aşadar, 

caracter permanent si reRim de functionare continuu; 

si 
in considerarea dispozitiilor art 5 alin. 5 din Regulamentul nr. 1370/2007 al Parlamentului 

European si al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori, 

respectiv: „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 cerinte de respectare a anumitor obligatii de serviciu 

public. Operatorul de serviciu public are dreptul de a contesta decizia de impunere a 

executarii anumitor obligatii de serviciu public. Atribuirea sau prelungirea unui contract de 

servicii publice prin masuri de urgenta, sau impunerea unui astfel de contract nu poate 

depasi 2 ani." 

apreciem ca poate fi poate fi supus aprobarii Consilului local proiectul de hotarare de 

prelungire a contractului de servicii, in temeiul dispozitiilor invocate, dar nu mai mult de un 

an. 

DIRECTOR G N DIRECTOR ţNERAL ADJ. 

Alin CALOT ANU Adrian Ră2Jan MIHAI 

ŞEF SERVICIU 
Maria LAZĂR 

Consilier juridic, 
Laza Ileana Alexa ra 

COMP. 'IRAN PORTURI 

Carmen PRJTEASA 


