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DISPOZIŢIE
Referitoare la: Constituire Comisie de predare-primire a bunurilor ce aparţin U.A.T. - Slatina către
operatorul intern de transport SC LOCTRANS SA in vederea indeplinirii serviciului de transport
public local de călători prin curse regulate in municipiului Slatina, bunuri ce vor fi date in
exploatare ca bunuri de retur

Având in vedere:
•

- referatul nr 7 Ş/6 /31,57 2022 al Direcţei Generale Economice;
- Contractul de achiziţie publică nr.61291/19.07.2021 aferent LOTULUI nr.4 -achiziţionarea de 8
autobuze electrice de cca.12 m destinate transportului public urban de călători, operabile in conditii de
deal, 3 staţh de incărcare rapidă şi 8 staţii de incărcare lentă pentru municipiul Slatina, incheiat in cadrul
proiectului Achiziţie de mijloace de transport public-autobuze electrice 12 m deal Braşov, Iaşi, Sibiu,
Slatina, Suceava, cod SMIS 127865;
- Dispozitia nr.753/05.05.2022 referitoare la constituirea comisiei de recepţie pentru echipamentele
livrate prin proiectul „Achiziţie de mijloace de transport public-autobuze electrice 12 m deal Braşov, Iaşi,
Sibiu, Slatina, Suceava" cod SMIS 127865;
- prevederile Regulamentului C.E.1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23.10.2007
privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE)
nr.1191/69 şi 1107/70 ale Consiliului;
- prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice republicată, cu modificările si
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.92/2007 a serviciilor publice de transport persoane 1n unităţile administrativ —
teritoriale, modificată şi completată;
- Contractul de servicii pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu
Wautobuze in municipiul Slatina, înregistrat la Primăria municipiului Slatina - Direcţia Generală Economică
sub nr.106619/29.12.2017, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 349/28.12.2017, privind aprobarea
delegării serviciului de transport public local de călători prin curse regulate in municipiul Slatina, prin
atribuire directă operatorului de transport SC LOCTRANS SA, modificat şi completat;
in baza prevederilor art.155 alin.(1) lit. e) coroborat cu art.196 alin(1) lit.b) din O.U.G. nr
57/2019 privind Codul Administrativ,
PRIMARUL MUNICIPIULUI SLATINA
DISPUNE:

Art. 1 Se constituie Comisia de predare-primire a bunurilor ce aparţin U.A.T. - Slatina către operatorul
intern de transport SC LOCTRANS SA in vederea îndeplinirii serviciului de transport public local de
călători prin curse regulate in municipiului Slatina, bunuri ce vor fi date in exploatare ca bunuri de retur, ce
vor completa Anexa 3 -Bunuri utilizate de Delegat in executarea Contractului, respectiv Anexa 3.1.1Bunuri de retur, aneXă care 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,
modificat şi completat, incheiat cu operatorul de transport SC Loctrans SA, in următoarea componentă:

Preşedinte: - Gigi Ernes ViLCELEANU- Viceprimar
Membrii:
- Alin Calotă SĂL,CIANU — Director, Direcţia Generală Economică
- Maria LAZĂR -Sef Serviciu, Venituri din Administrarea Domeniului Public şi Privat
- Carmen Cornelia F'RIOTEASA - Inspector, Compartiment Transporturi
- Cristina Elena GHIORGIIITĂ - Consilier, Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională
- Gheorghe Claudiu ABAGIU -Inspector, Serviciul Lucrări Publice
- Monica MANEA - Consilier juridic
Art.2. Comisia constituită la art. 1. va preda în termen de 30 de zile, pe bază de proces verbal de
predare - primire bunurile, operatorului intern de transport, SC LOCTRANS SA, "in conformitate cu
prevederile contractului 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 dispoziţie se va comunica la:
- Instituţia Prefectului Judeţului Olt;
- Primarul Municipiului Slatina;
- Direcţia Generală Economică;
- Membrii comisiei nominalizaţi la art. I.
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•

in baza art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. 57/2019
contrasemnează,
Secretarul general al municipiului Slatina,
Mihai Ion ID TA

