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PROIECT DE HOTÂRAE NR. 	 
privind aprobarea atribuiril  în gestiune delegat ă  a servidului de transport public 

jude ţean de persoane, prin curse regulate, pe traseul nr. 07 Slobozia-Iazu-Murgeanca ş i 
traseul nr. 08 Slobozia-lazu-Sciintela, previkute in Programul de transport public 

judetean de persoane, prin curse regulate, pen tru perioada 01.01.2014 — 31.12.2022, 
precum ş i a licentelor de traseu, operatorilor de transport declarati câ ş tigă tori 

Consiliul Judeţ ean Ialomiţ a, 
Avand  în vedere: 
- procesul — verbal nr. 673312022-1/14.03.2022 al Comisiei de evaluare desernnată  

prin Dispozi,tia Presedintelui Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a nr. 87707.03.2022; 
- Referatul de aprobare nr.  ,-kg- /2022 - Al din 11 VS.2022 al Presedintelui 

Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a, 
Examiniind 
- Raportul de specialitate nr.  (7 3 ilf /2022 - 4- din c241:S  .2022 al Direcţ iel 

Investiţ ii ş i Servicii Publice; 
- Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.2022 al Comisiei de urbanism, 

amen ajarea teritoriului, dezvoltare regională  protecţ ia mediului ş i turism, 
In conformitate 
- prevederile art.6 alin.(3) din Hotă rarea Cons iliului Judeţ ean Ialomiţa nr. 

251/23.12.2021 privind aprobarea Regulamentului, a Caietului de sarcini si a 
Documentaţ iei de atribuire a Con tractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de 
transport judeţ ean prin curse regulate in judeţ ul Ialomiţa, modificată  prin Hotă reirea 
Consiliulul Judeţ ean Ialomiţ a nr. 45728.02.2022; 

- prevederile Legii servicillor publice de transport persoane în unităţ ile 
administrativ-teritoriale nr. 92/2007, Cu modifică rile ş i completă rile ulterioare; 

- prevederile Ordonanţ ei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu 
modific ă rile ş i cornpletă rile ulterioare; 

- prevederile art. 173 al/n. (1) lit. d) ş i alin. (5) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă  a 
Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile 
ulterioare; 

prevederile Regulamentului de organizare ş i funcţ ionare a Cons iliului Judeţ ean 
aprobat prin Hotă rdrea Consiliului Judeţ ean ialomiţ a nr. 46 din 30.03.2021, cu 

modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare; 
In temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgentă  a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile 
ulterioare, 

Conalllul Judetean lalomita 
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HOTA'R Ă STE: 

Art.1(1) Se aproba atribuirea in gestiune delegata operatorului de transport 
SC Comtrans SA a serviciului de transport public judefean de persoane, prin curse 
regulate, pe traseul nr. 07 — Slobozia — Iazu Murgeanca, prev ă zut in Prograrnul de 
transport public judelean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01.01.2014 — 
31.12.2022. 

(2) In condifiile alineatului (1), operatorului de transport i se atribuie licenţa de 
traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane, prin curse regulate, pe 
traseul nr. 07, si incheie contract de delegare a gestiunii Cu Judetul Ialomita, conform 
anexelor nr. 1 ,s1 2 care fac parte integrantă  din prezenta hotară re. 

(3) Se aproba Tariful de calatorie pentru serviciul de transport public judetean de 
persoane, prin curse regulate, pe traseul nr. 07 in cuantum de 13,00 lei. 

Art.2(1) Se aproba atribuirea in gestiune delegata operatorului de transport 
SC Ciril Corn SRL a serviciului de transport public judefean de persoane, prin curse 
regulate, pe traseul nr. 08 — Slobozia — Iazu Scanteia, prevazut in Prograrnul de 
transport public judeţ ean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01.01.2014 — 
31.12.2022. 

(2) in condifiile alineatului (1), operatorului de transport i se atribuie licenţ a de 
traseu pentru efectuarea transportului public judefean de persoane, prin curse regulate, pe 
traseul nr. 08, si incheie contract de delegare a gestiunii cu Judeful lalomita, conform 
anexelor nr. 3 si 4 care fac parte integrantă  din prezenta hotarare. 

(3) Se aprobă  Tariful de c ă latorie pentru serviciul de transport public judefean de 
persoane, prin curse regulate, pe traseul nr. 08 in cuantum de 12,00 lei. 

Art.3 Contractele de delegare a gestiunii ş i licentele de traseu prevazute la 
art. 1 si 2 aunt valabile pad la data de 31.12.2022, inclusiv, data dupe"( care 
nu mai pot fi prelungite. 

Art.4 Se imputerniceste domnul Marian PAVEL, Presedintele Consiliului Judefean 
Ialomita, să  semneze con tractele de delegare, licentele de traseu ş i alte documente 
necesare punerii in aplicare a prezentei hotă rari. 

Art.5 Prin grija Secretarului General al Judetului Ialomiţ a, prezenta hotarare se va 
comunica, spre ducere la îndeplinire, Direct-lei Investiţ ii ş i Servicii Pub/ice, SC Comtrans 
SA, SC Ciril Com SRL i, spre stiinfc7, Institufiei Prefectului — Jude ţ ul Iaiomhţ a, urmand a 
fi publicata pe site-ul Consiliului Judetean lalomiţa Sectiunea "Monitorul Oficial 
al Judefului". 

PRaEDINTE 

MARIAN PAVEL 

Avizat, 
Secretarul general at jude ţ ului Ialomiţa 

Adrian Robert IONESCU 
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Anexa nr.  1 la Hoteiriirea Ci. Ialomita nr. 	 

CONTRACT 
DE DELEGA.RE A GESTIUNH SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC JUDETEAN DE 

PERSOANE, PRIN CURSE REGULATE 
Nr. 	din 	  

CAPITOLUL I 
Pă rti contractante 

JUDEŢ UL IALOMIŢ A,  Cu  sediul administrativ in municipiul Slobozia, Piata Revolutiei, nr. 1, 
cod fiscal 4231776 cont R069TREZ39121350201XXXXX, deschis la TREZORERIA SLOBOZIA, tele-
fon/fax 0243/230.200, 0243/230.250 reprezentat prin MARIAN PAVEL - PRE$EDINTELE CONSI-
LIULUI JUDEŢ EAN IALOMIŢ A, pe de o parte, in calitate de DELEGATAR, 

ş i 
Operatorul S.C. COMTRANS S.A., codul unic de inregistrare RO 2071407, cu sediul principal 

in SLOBOZIA, str, Amara, nr. 17, judetul Ialomita, num ă rul de ordine in registrul comertului 
J21/298/1991 — localitatea Slobozia, licenta de transport sr. L.T.P. nr. 1010423, cont 
R062BRD230SV02439422300, deschis la B.R.D. SLOBOZIA, reprezentatd prin Ţ UŢ UIANU 

'EFAN, avand funcţ ia de director general, pe de altă  parte, in calitate de DELEGANT, 
an incheiat prezentul contract de delegare a gestiunii. 

CAPITOLUL H 
Obieetul eontractului de delegare a gestiunii 

Art. 1. Obiectul contractului const ă  in: 
a) delegarea gestiunii servciului de transport public judetean de persoane in vederea asigurdrii in 

continuare a transportului public judeţ ean de persoane prin curse regulate, pe traseul nr. 7 Slobozia — 
Iazu — Murgeanca în  conformitate cu obliga ţ iile asumate prin prezentul contract. 

b) dreptul ş i obligatia de a utiliza ş i exploata infrastructura telinico-edilitard aferent ă  serviciului 
de transport public judetean de persoane, prin curse regulate, in aria administrativ-teritorial ă  a judetului 
Ialomita. 

Art. 2. Obiectivele delegatarului sunt: 
a) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populatiei si ale operatorilor economici pe 

teritoriul unită tilor administrativ-teritoriale din judetul Ialomita; 
b) imbună tă tirea sigurantei rutiere, protectiei mediului si calitä ţ ii transportului public judetean; 
c) deplasarea in conditii de siguranfă  si de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a persoanelor 

transportate, precum si a bunurilor acestora prin polite de asigură ri; 
d) accesul egal ş i nediscriminatoriu al operatorilor de transport, respectiv al transportatorilor auto-

rizati, la piata transportului public judetean; 
e) optirnizarea funcţ ionă rii pieţ ei transportului public judeţ ean prin asigurarea unui cadru concu-

renţ ial normal, dinamic ş i loial. 

CAPITOLUL HI 
Dispozitii generale 

Art.3. (1) Documentele Contractului de delegare a gestiunii sunt: 
- Regalamentul pentru efectuarea transportului judetzan de persoane; 

Caietul de sal-6M al serviciului de transport public judeţ ean de persoane; 
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CAPITOLUL IV 
Durata contractului 

Art. 4. Contractul intr ă  in vigoare la data de 	  ş i inceteaz ă  la data de 
31.12.2022. 

CAPITOLUL V 
Drepturile partilor 

Drepturile delegantului 

Art. 5. Delegantul are urrn ă toarele drepturi: 
a) să  incaseze tarifele aferente transportului public judetean de persoane prin curse regulate; 
b)să  includă  in tarifele de transport percepute c ă l ă torilor primele de asigurare pentru aee5tia 5i 

pentru bagajele lor, precum ş i pentru riscurile ce pot deeurge din efectuarea operatiunilor de transport, in 
cazul transportului public judetean de persoane prin curse regulate; 

c) să  utilizeze patrimoniul propriu sau inchiriat pentru asigurarea serviciului public judetean de 
că lă tori prin curse regulate; 

d) s ă  utilizeze infrastructura tehnico-edilitar ă  a sistemului de transport public judetean de persoa-
ne, in conditiile stabilite conform contractalui de delegare a gestiunii; 

Drepturile delegatarului 

Art. 6. Delegatarul are urm ă toarele drepturi: 
1. să  inspecteze bunurile, activit ă tile 5i serviciul public delegat, s ă  verifice modul in care este 

satisfă cut interesul public, s ă  verifice respectarea obliga ţ iilor asuniate prin contract, cu notificarea preala-
bil ă  a delegantului ş i in conditiile prev ă zute in caietul de sarcini ş i in regulamentul servieiului; 

2. s ă  aprobe studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea ş i modemizarea dot ă rilor publi-
ce aferente serviciului public delegat; 

3. să  modifice, in mod unilateral, partea reglementar ă  a contractului de delegare din motive ex-
ceptionale legate de interesul national saa local; 

4. să  rezilieze contractul, in conditiile legii, in cazul in care delegantul nu-5i respect ă  obligaţ iile 
asumate prin contractul de delegare; 

5. să  solicite motivat, in cazurile prev ă zute de lege, retragerea licentei de traseu eliberat ă  delegan-
tului. 

CAPITOLUL VI 
Obligatiile pă rtitor 

Obligatiile delegantului 

Art. 7. Delegantul are urm ă toarele obligatii: 
1. să  utilizeze pe timpul execut ă rii transportului placa de traseu, cu indicarea exeeutantului 5i a 

caracterului cursei; 
2. să  supravegheze urcarea ş i coboră rea pasagerilor; 
3. mijlocul de transport nu trebuie s ă  circule cu usile deschise sau cu pasageri pe seara autovehi-

culului; 
4. s ă  asigure respectarea locurilor atunci c ă nd s-au emis legitirnatii de eă lă torie cu loc; 
5. s ă  asigure urcarea 5i coborarea bagajelor din portbagajul autovehiculului; 
6. s ă  nu admit ă  la transport in salonul autovehiculului: 

materii greu mirositoare; 
- materii inflamabile; 
- butelii de aragaz; 
- butoaie cu carbid, 
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- tuburi de oxigen; 
- materiale explozibile; 

filme cinematografice neambalate in cutii metalice; 
- produse caustice; 

- materiale sau obiecte care prin natura, forrnatul sau dfinensiunile lor pot produce daune sau pot 
murd ă ri autovehieulul, bagajele sau imbr ă cămintea c ă lă torilor; 

obiecte sau m ă rfini interzise la transport prin dispozitiile legale; 
7. efectuarea transportului public jude ţ ean de persoane prin curse regulate fail a dep ăş i numă rul 

de locuri prev ă zut in certificatul de inmatriculare al autovehiculului ; 
8. să  nu opreasc ă  pentra urcarea sau cobor ă rea pasagerilor intre statii in alte locuri deck cele pre-

vă zute in graficul de circulatie; 
9. să  asigure gratuit readucerea c ă l ă torilor la gunctul de plecare in cazul in care că lă toria nu se 

poate realiza pâi ă  la destinatie din cauz ă  de forth' majoră  sau din vina transportatorului; 
10. să  asigure preluarea c ă lă torilor din autovehiculele r ă mase imobilizate pe traseu in tennen ma-

xim de 3 ore; 
11. s ă  asigure c ă lă torii ş i bagajele acestora peritru riscurile ce cad in sarcina operatorului de tran-

sport; 
12. s ă  emită  legitimatii de că lă torie corespunz ă toare sumelor incasate pentru c ă lă tori ş i bagaje; 
13. s ă  utilizeze numai legitimatii de că l ă torie inseriate pentra pasageri ş i bagaje, inregistrate ca 

documente cu regim special; 
14. s ă  nu permită  că lă toria decat in baza legitimaţ iilor de că lă torie/abonamentelor valabile, pre-

cum ş i a legitimatiilor speciale; 
15. in salonul autovehiculului pot fi transportate numai bagajele de mă nă  care pot fi ţ inute in 

mână  sau in plasa portpachet: in salonul autovehiculului nu pot fi transportate bagajele care: 
- nu se incadreaz ă  in categoria bagajelor de rand; 
- contin produse neadmise la transport; 

sunt aş ezate pe culoarul de acces sau pe platforma din fată  on din spate a autovehiculului; 
16. să  nu admită  la transport bagajele a ş ezate pe scaunele libere din salonul autovehiculului, chiar 

dacă  spatiul rămas neutilizat de că tre pasageri ar permite acest lucru; 
17. bagajele depuse in spatiul destinat bagajelor se manipuleaz ă  numai de că tre conducă torul auto; 
18. la eel  putin unul dintre capetele de traseu, prin registrul de miş care, s ă  se evidentieze cursele 

proprii plecate ş i sosite; 
19. să  execute transportul strict in conformitate cu programul de circulatie; 
20. să  asigure realizarea tuturor curselor iar in caz de imobilizare a autovehiculelor, s ă  ia m ă suri 

de inlocuire a acestora; 
21. să  anunte, atât Consiliul Jude ţ ean Ialomiţ a, cat  ş i publicul că lă tor, prin mice mijloace, cu pri-

vire la cursele care nu pot fi executate din cauz ă  de forţă  majoră  sau Ate cauze; 
22. să  asigure oprirea in toate statiile prev ă zute in programul de circulatie pentru urcarea ş i cobo-

rdrea c ă lă torilor ş i bagajelor; 
23. să  nu blocheze statiile publice prin parcarea autovehiculetor detinute sau prin efectuarea unor 

lucră ri de intreţ inereireparaţ ii la acestea; 
24. s ă  asigure suplimentar autovehicule pentru preluarea fluxurilor ocazionale de că lă tori de pe 

traseele deservite; 
25. să  asigure vanzarea biletelor la capetele de linie ş i  in  autovehicul, inclusiv cu anticipatie; 
26. la emiterea abonamentelor, s ă  respecte reglement ă rile in vigoare; 
27. să  nu emită  legitimatii de că l ă torie peste capacitatea autovehiculului exprimat ă  prin num ă rul 

de locuri pe scaune; 
28. să  accepte la transport toti c ă lă torii care au legitimaţ ii de că l ă torie valabile pentru cursa res-

pectivă , in limita capacit ă fii vehieulului; 
29. să  asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani; 
30. cursele dubluri efectuate pentru preluarea unui flux suplimentar de că lă tori existent in punctele 

de imbarcare sau cele efectuate pentru preluarea pasagerilor de la un vehicul rămas imobilizat in traseu nu 
se consideră  curse noi; acestea se efectueaz ă  dun ă  acela ş i program de circulatie ca al cursei dublate, in 
ufină toarele conditii: 
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- dep ăş irea capacit ăţ ii de preluare a autovehiculului initial; 
- menţ ionarea in foaia de pareurs a caracterului cursei; 

31. autovehiculele trebuie s ă  aibă  inspectia tehnic ă  periodică  efectuat ă  la termen; 
32, autovehiculele trebuie salubrizate, sp ă late ş i dezinfectate potrivit normelor legale in vigoa-

re, in contextul existentei pandemiei de Covid-19; 
33. in interiorul autovehiculului trebuie s ă  existe afi ş at numele conducă torului auto; 
34. autovehiculele trebuie s ă  fie eehipate cu instalatie de incă lzire  i  conditionare a aerului in stare 

de fanctionare; 
35. la bordul autovehiculului trebuie s ă  existe mijloace pentru prevenirea ş i  comb  aterea incen-

diilor, precum ş i ciocan pentru span geamurile in caz de necesitate; 
36. in perioada de iarnă  autovehiculul trebuie s ă  fie echipat corespunz ă tor circulaţ iei pe drumuri 

cu aderenţă  scă zut ă ; 
37. autovehiculul trebuie s ă  fie dotat cu spaţ ii de depozitare special amenajate pentru transportul 

bagajelor. Bagajele ce dep ăş ese capacitatea spatiilor de depozitare pot fi transportate in remorci inchise, 
ataş ate vehiculului; 

38. autovehieulele trebuie s ă  aibă  un aspect estetie corespunz ă tor; 
39. autovehiculele trebuie s ă  fie inscriptionate  cu  insemnele operatorului de transport nitier; 
40. autovehiculele trebuie s ă  fie dotate cu tahograf care va fi in functiune pe toat ă  durata desfă -

ş ură rii transportului, conform reglement ă rilor in vigoare; 
41. in interiorul salonului autovehiculului trebuie afi ş at tariful de transport pe baz ă  de bilet, pe 

zone kilornetrice; 
42. locurile din salonul autovehiculului trebuie s ă  fie numerotate; 
43. autovehiculul trebuie s ă  aibă  locuri rezervate pentru invalizi, b ă trâni, femei ins ă reinate, 

persoane  CU  copii in braţ e; 
44. s ă  execute cursele numai cu autobuze/autocare care sunt mentionate in eaietul de sarcini al 

licenţ ei de traseu; 
45. de a asigura transportul gratuit al elevilor ş i  at altor categorii de persoane care beneficiaz ă  de 

facilită ti specifice de transport, conform legislaţ iei in vigoare, sub sancţ iunea incet ă rii contractului de 
delegare a serviciului public de transport rutier de persoane prin curse regulate la nivel jude ţ ean. 

46, să  implementeze, s ă  asigure ş i s ă  pună  in aplicare setul de mă suri prev ă zute de reglement ă rile 
legate în  vigoare, de prevenire ş i control a virasului SARS-CoV-2. 

Obliga ţ iile delegatarului 

Art. 8. Delegatarul are urmă toarele 
1. să  elaboreze ş i să  aprobe Regulamentul serviciului ş i Caietul de sarcini  at serviciului; 
2. să  notifice p ă rţ ilor interesate, la cerere, informa ţ ii referitoare la incheierea prezentului contract 

de delegare; 
3. s ă  î ş i asume, pe perioada derul ă rii contractului de delegare, toate responsabilit ă tile 

cc  decurg din calitatea sa de proprietar; 
4, să  nu-I tulbure pe delegant in exerci ţ iul drepturilor rezultate din prezentul contract de delegare; 
5. să  nu noodifice in mod unilateral contractul de delegare, in afar ă , de cazurile prev ă zute expres de 

lege; 
6. să  notifice delegantului aparitia oric ă ror imprejudri de natura sa aduc ă  atingere drepturilor 

acestuia; 
7. s ă  verifice periodic unnă toarele: 
a) serviciile publice fumizate ş i nivelul de calitate al acestora; 
b) indeplinirea indieatorilor de performant ă ; 
c) asigurarea unor relatii eehidistante ş i echilibrate intre delegant ş i utilizatori; 
8. să  verifice in perioada derul ă rii contractului de delegare modul in care sunt respectate clauzele 

acestuia de are delegant; 
9. s ă  informeze delegantul, cu 72 de ore inainte, in legă tur ă  eu efeetuarea unor lucr ă ri la infra-

structura rutier ă  pe traseul deseiwit de acesta. 

4 



CAPITOLUL VII 
Tariful practicat 

Art.9. (1) Tariful pentru un bilet de că lă torie valabil pe distan ţ a dintre autogara-localitatea de 
plecare si autogara/localitatea de sosire, asa cum sunt precizate in Programul de transport public judetean 
de persoane, prin curse regulate, la data semnă rii prezentului contract, este de 13 lei. 

Operatorul poate solicita in decursul derul ă rii contractului ajustarea/modificarea tarifului pe c ă l ă -
torie, in conformitate Cu  prevederile Ordinului pre ş edintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007 pentru aprobarea 
Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea ş i modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public 
local ş i judeţ ean de persoane modificat prin Ordin nr. 134 din 18 aprilie 2019, dac ă  situaţ ia o impune ş i cu 
respectarea prevederilor legate in materie. 

Art. 10. (1) Potrivit prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protec ţ ia ş i promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, cu modifică rile si complet ă rile ulterioare ş i prevederilor Normelor metodo-
logice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handi-
cap aprobate prin Hotk ă rea Guverriului nr. 1017/2018, beneficiaz ă  de gratuitatea transportului urm ă toa-
rele categorii de persoane: 

a) persoanele cu handicap gray; 
b) persoanele cu handicap accentuat; 
c) inso ţ itorii persoane1or cu handicap gray, numai  în  prezenţ a acestora; 
d) asistenţ ii personali ai persoanelor cu handicap gray; 
e) inso ţ itorii copiilor cu handicap accentuat, numai in prezenţ a acestora; 

persoanele cu afec ţ iuni renale care necesită  hemodializ ă  in alte localită ti decă t cele de domiciliu; 
g) asistentii personah sau insotitorii persoanelor cu handicap care au afecţ iuni renale care necesită  he-

modializă  in alte localită ti cleat cele de domiciliu. 
(2) Acoperirea financiar ă  a costului că lă toriilor efectuate de persoanele care beneficiaz ă , potrivit legii, 

de gratuitatea transportului, se asigură  din bugetul D.G.A.S.P.C. Ialomita, in conformitate cu prevederile 
Normelor metodologice aprobate prin Hot ă ră rea Guvernului nr. 1017/2018, cu modific ă rile si comple-
tă rile ulterio are. 

CAPITOLUL VIII 
incetarea contractului 

Art. 11. Prezentul contract de delegare a gestiunii inceteaz ă  in urmă toarele situa ţ ii: 
a) prin aeordul p ă rtilor; 
b) la expirarea duratei stabilite in contract; 
c) prin denunţ are unilateral ă , de că tre delegatar, cu conditia notific ă rii prealabile a delegantului cu cel 
putin 60 de zile inainte de data incetă rii contractului; 
d) in cazul reorganiz ă rii judiciare sau a falimentului delegantului; 
e) in situatia pierderii calit ăţ ii de operator de transport, din once  cauz ă , de care delegant; 
f) la cererea motivat ă  a operatorului de transport transmisă  cu 30 de zile inainte de Incetarea efectu ă rii tra-
seului, cerere acceptat ă  de Consiliul Judeţ ean Ialorni ţ a; 
g) alte cauze prev ă zute de lege; 
h) in condi ţ iile art. 4 din prezentul contract; 

CAPITOLUL IX 
Forţa majoră  

Art. 12. (1)Forţ a majoră  este constatat ă  de o autoritate competent ă . 
(2) Forţ a majoră  exonereaz ă  pă rtile contractante de indeplinire a obligatiilor asumate win prezen-

tul contract, pe toat ă  perioada in care acesta actioneaz ă . 
(3) indeplinirea contractului va fi suspendat ă  pe perioada de actiune a forţ ei majore, dar fad a pre-

judicia drepturile  cc  li se cuveneau partilor p ă nă  la aparitia acesteia. 
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(4) Partea care invoca forta majoră  este obligată  să  notifice celeilalte p ă rţ i , in termen de 15 zile ş i 
in mod complet, producerea evenirnentului, precum ş i dovada for ţ ei majore ş i să  ia toate mă surile posibile 
in vederea limit ă rii consecin ţ elor lui. 

(5) Dac ă  forţ a majoră  acţ ioneaz ă  sau se estimeaz ă  că  va ac ţ iona pe o perioad ă  mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte p ă rţ i incetarea de p1M drept a prezentului contract de 
delegare a gestiunii, fă ră  ca vreuna dintre ele s ă  pretindă  daune-interese. 

CAPITOL UL  X 
Rezilierea contractului de delegare a gestiunii 

Art.13. (1) Mă sura rezilierii contractului se poate lua de care delegatar ca unnare a neindeplinirii 
in mod repetat, fă ră  motive temeinice, de că tre delegant, a uneia sau a mai multor obligaţ ii contractuale, 
numai in urma unui preaviz adresat delegantului, ş i se poate pune in aplicare dup ă  60 de zile lueră toare de 
la data primirii acestuia. 

(2) Prezentul contract este reziliat de plin drept, fă ră  notificare, punere in intă rziere sau indeplinirii 
vreunei alte formalit ăţ i prealabile, in unnă toarele cazuri: 
a) la declanş area procedurii falimentului impotriva delegantului; 
b) prin retragerea sau incetarea valabilit ăţ ii licentei de transport a delegantului. 

CAPITOLUL XI 
Rdspunderea contractuală  

Art.14. (1) inc ă lcarea prevederilor contractului atrage r ă spunderea disciplinară , civil ă , contraven-
ţ ională  chip  caz. 

(2) Delegantul i ş i asumă  integral ră spunderea pentru prejudiciile cauzate ter ţ ilor din culpa sa pe 
toat ă  durata de valabilitate a contractului. Delegatarul va  fî  degrevat de mice responsabilitate pentru pre-
judiciile cauzate ter ţ ilor rezultate din executarea contractului. 

CAPITOL UL XII 
Litigii 

Art.15. P ă rtile convin ca toate nein ţ elegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate 
din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia, s ă  fie rezolvate pe cale amiabil ă  de reprezentan ţ ii lor. 

Art.16. in cazul in care nu este posibilă  rezolvarea litigiilor pe cale amiabil ă , pă rţ ile se pot adresa 
instaMelor judec ă tore ş 6 rorn ă ne competente, potrivit legii. 

CAPITOLUL  XIII  
Dispozitii finale 

Art.17. Limba care guvemeaz ă  contractul este limba roman ă . 
Art.18. (1) In contextul incheierii ş i execută rii Contractului, *tile vor prelucra o serie de date cu 

caracter personal, respectiv: 
Datele cu caracter personal al persoanelor de contact ale Delegatarului (Persoanele de contact 

ale Delegatarului) dezv ă luite de Delegatar că tre Delegant; 
(ii) Datele  cu  caracter persoanal ale persoanelor de contact ale Delegantului dezv ă luite Delega- 

tarului. 
(2) Scopul furniz ă rii datelor cu caracter personal că tre Delegant este strict legat de denilarea pre-

zentului contract, inclusiv comunic ă rile aferente strict derul ă rii contractului. 
(3) Delegantul se obligă  să  respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 

European ş i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce prive ş te pre-
lucrarea datelor cu caracter personal ş i privind libera circula ţ ie a acestor date ş i de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protec ţ ia datelor). 

(4) in cazul in care este necesară  transmiterea unor date cu caracter personal de că tre Delegant 
că tre alte entit ăţ i (spre exemplu, subcontractanti, imputemici ţ i, asociaţ i, etc), prentru executarea contrac- 
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tului, Delegantul se va asigura c ă  entitatea anterior men ţ ionată  se va obliga s ă  respecte prevederile Regu-
lamentului general privind protectia datelor, anterior men ţ ionat, inclusiv s ă  utilizeze datele cu caracter 
personal transmise doar in scopul fumizat, cu asigurarea respect ă rii confidenţ ialităţ ii. 

(5) At& Delegatarul (in calitate de operator de date) cat ş i Delegantul (in calitate de operator de 
date) se vor asigura c ă : 

(i) Datele cu caracter personal ale Persoanelor de Contact ale Delegatarului vor fi dezv ă luite are 
delegant doar in seopul incheierii ş i execut ă rii prezentului Contract, conform prevederilor alin. (2). Dele-
gantul va prelucra aceste date doar in scopul men ţ ionat la aim. (2) cu respeetarea Regulamentului general 
privind protecţ ia datelor. 

(ii) Datele cu caracter personal ale Persoanelor de Contact ale Delegantului (inclusiv eventualele 
date cu caracter personal ale persoanelor de contact ale subcontractan ţ ilor/asociaţ iilor/imputernici ţ ilor/ a 
altor asemenea entit ăţ i ale contraetantului care au fost comunicate achizitorului) vor fi prelucrate doar 
pentm scopul incheierii ş i execută rii contractului. 

(iii) Datele cn caracter personal sunt prelucrate cu respectarea tuturor obliga ţ iilor ce revin acestora 
in ealitate de operator de date cu caracter personal conform legisla ţ iei aplicabile privind protecţ ia datelor 
cu caracter personal. 

(6) Prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European ş i al Consiliului din 27 
aprilie 2016 privind protec ţ ia persoanelor fizice in ceea cc prive ş te prelucrarea datelor cu caracter per-
sonal ş i privind libera circula ţ ie a acestor date ş i de abrogare a Direetivei 95/46/CE (Regulamentul gene-
ral privind protectia datelor) se aplic ă  in mod direct, prioritar ş i imediat in executarea prezentalui con-
tract. 

Art.19. in toate problemele care nu sunt prev ă zute in prezentul contract, p ă rţ ile se supun prevede-
rilor legislaţ iei specifice in vigoare, ale Codului Civil ş i ale altor acte normative incidente. 

Art.20. Prezentul contract se poate modifica cu acordul p ă rţ ilor, prin acte adi ţ ionale. 
Prezentul contract a fost semnat ast ă zi, 	  ş i s-a incheiat in 2(dou ă ) 

exemplare originale, 1(unu) pentru delegatar ş i 1(unu) pentru delegant. 

	

DELEGATAR, 	 DELEGANT, 
JUDETUL IALOMITA 	 S.0 COMTRANS S.A 

PREŞ EDINTE, 	 DIRECTOR GENERAL, 

	

MARIAN PAVEL 	 TUTUIANU Ş TEFAN 

Director Executiv D.C.0, 
lonica B ă icoianu 

Vizat legalitate, 

Director executiv D.LS.P, 
Vlad Cristian 
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Anexa nr. 2 la Hotă rdrea 	ialomita nr. 

RO ROMANIA 

CONSILIUL JUDEŢ EAN IALOMIŢ A 

 

LICENŢ  'A DE TRASEU 
Seria IL Nr. 001 

Servicii de transport public jude ţ ean de persoane prin curse regulate 

Prezenta licent ă  de traseu s-a eliberat operatorului de transport rutier: 

S.0 COMTRANS S.A 
SLOBOZIA, JUD. IALOMITA 
RO 2071407 

Valabil ă  de la data de 	 pkg. la 31.12.2022 

Eliberat ă  in baza Hot ă ră rii Consiliului Judetean Ialomita nr. 	din data 	  

Emitent: 

CONSILIUL JUDE Ţ EAN IALOMIŢ A 

Data eliber ării: 

PRE Ş EDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Operatorul de transport rutier poate efectua servicii de transport judetean de 
persoane prin curse regulate pe traseul mentionat pe verso numai Cu autovehicule 
avand capacitatea mentionat ă  in caietul de sarcini anexat i in conformitate cu acesta. 



Traseul: 

SLOBOZIA IAZU MURGEANCA 

Ernisd in baza, 

Hotardrii Consiliului Judeteanlomita nr. 	din data 	 

Serla IL Nr. 001 



CONSILIUL JUDEŢ EAN IALOMIŢ A 	 OPERATOR DE TRANSPORT RUTIER 
S.0 COMTRANS S.A 

CAIET DE SARC1NI AL LICENŢ EI DE TRASEU 
Seria IL Nr. 001 

Servicii de transport public judeţ ean de persoane prin curse regulate 

A. Denumirea traseului: (007) SLOBOZIA - IAZU - MURGEANCA 

DUS 

Km 
Nr. 
static 

Denumirea statiei 

1NTORS 

Ora de plecare Ora de plecare 

Cl C2 C3 C4  Cl  C2 C3 C4 

07.00 11.00 13.30 17.00 0 0 SLOBOZIA (AUTOGARA) 09.27 13.27 15.57 19.27 

07.09 11.09 13.39 17.09 5 1 SLOBOZIA NOUA 09.18 13.18 15.48 19.18 

07.34 11.34 14.04 17.34 21 2 IAZU 08.53 12.53 15,23 18.53 

07.41 11.41 14.11 17.41 25 3 SCANTEIA 08.46 12.46 15.16 18.46 

07.50 11,50 14.20 17.50 30 4 DUMITRESTI 08.37 12.37 15.07 18.37 

07.59 11.59 14.29 17.59 31 5 BUCSA 08.28 12.28 14.58 18.28 

08.06 12.06 14.38 18.08 36 6 VALEA CIORII 08.19 12.19 14.49 18.19 

08.12 12.12 14.42 18.12 38 '7 MURGEANCA 08.15 12.15 14,45 18.15 



B. Conditii pentru asigurarea caietului de sarcini: 

1. Zilele in care circul ă : Cl; C3; C4 — L,M,M,J,V,S,D 
C2 - L,M,M,J,V,S 

2. Nr. de autovehicule necesare/nr. de inmatrieulare: 
IL-41-ACS 

3. Amenaj ă rile ş i dotă rile autovehieulului: 	23 LOCURI PE SCAUNE, Categ. I 

4. Numă tul de ş oferi necesar: conf. Reg. Consilioalui (CEE) 561/2006 cu modificarille 
tă rile ulterioare 

C. Contracte pentru utilizarea autog ă rilor/statiilor: 

§i compile- 

Nr. 
Crt. 

Autogară  (statie) Nr./dată  contract Valabil pană  la 

1 , SLOBOZIA 31.12.2022 

2.  SCANTEIA 31.12.2022 

3.  VALEA CIORII 31.12.2022 

OPERATOR DE TRANSPORT, 	 CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

S.0 COMTRANS S.A 
	

PRE5EDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Data emiterii: 



Anexa nr. 3 la Ilotă ră rea C.J.Lomita nr. 	 

CONTRACT 
DE DELEGARE A GESTIUNH SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC JUDETEAN DE 

PERSOANE, PRIN CURSE REGULATE 
Nr. 	din 	  

CAPITOLUL I 
Pă rţ i contractante 

JUDETUL IALOMITA, cu sedial administrativ  în municipiul Slobozia, Piata Revolutiei, nr. 1, 
cod fiscal 4231776 cont R069TRBZ39121 35O2O1XXXXX, deschis la TREZORERIA SLOBOZIA, tele-
fon/fax 02431230.200, 0243/230.250 reprezentat prin MARIAN PAVEL - PRWDINTELE CONSI-
LIULUI JUDETEAN IALOMITA, pe de o parte, in calitate de DELEGATAR, 

§i 
Operatoral S.C. CIRIL COM S.R.L., codul unic de inregistrare 2065880, cu sediul principal 'in 

Ion Roat ă , judeţul Ialomita, numă rul de ordine in registrul comer ţului J.21/258/1991-localitatea Ion 
Roat ă , lice* de transport sr. LTP nr. 1066575, cont R028RNCB0170008728770001, deschis la B.C.R. 
SLOBOZIA, reprezentat ă  prin Cazaeu Marius Ionut., av ănd functia de administrator, pe de alt ă  parte, in 
calitate de DELEGANT, 
au incheiat prezentul contract de delegare a gestiunii. 

CAPITOLUL H 
Obiectul contractului de delegare a gestiunii 

Art. 1. Obieetal contractului const ă  in: 
a) delegarea gestiunii servciului de transport public jade ţ ean de persoane in vederea asigur ă rii Tn 

continaare a transportului public judetean de persoane prin curse regulate, pe traseul nr. 8 Slobozia — 

Iazu — Santa*  in conforrnitate cu obliga ţ iile asumate prin prezentul contract. 
b) dreptul si obligatia de a utiliza ş i exploata infrastructura tehnico-edilitar ă  aferent ă  serviciului 

de transport public judetean de persoane, prin curse regulate, 'in aria administrativ-teritorial ă  a judetului 
Ialomiţ a. 

Art. 2. Objectivele delegatamlui sunt: 
a) satistacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populatiei ş i ale operatorilor economici pc 

teritoriul -unităţ ilor administrativ-teritoriale din jude ţ ul Ialomita; 
b) imbună t ăţ irea siguran ţ ei rutiere, protec ţ iei mediului si calită tii transportalui public judetean; 
c) deplasarea in condiţ ii de siguranţă  si de contort, inclusiv prin asigurarea de rise a persoanelor 

transportate, precum si a bunurilor acestora prin polite de asigur ă ri; 
d) aceesul egal ş i nediscriminatoriu al operatorilor de transport, respectiv al transportatorilor auto-

rizati, la piata transportului public judetean; 
e) optimizarea fanction ă rii pietei transportului public judetean prin asigurarea unui cadru concu-

rential normal, dinamic si loial. 

CAPITOLUL  III  
generale 

Ar13. (1) Documentele Contractului de delegare a gestiunii sunt: 
Regulamentul pentru efectuarea transportului jude ţ ean de persoane; 
Caietul de sarcini al serviciului de transport public jude ţ ean de persoane; 



CAPITOLUL IV 
Durata contractului 

Art. 4. Contractul intr ă  in vigoare la data de 	  ş i inceteaz ă  la data de 
31.12.2022. 

CAPITOLUL V 
Drepturile peirtilar 

Drepturile delegantului 

Art. 5. Delegantul are urm ă toarele drepturi: 
a) s ă  incaseze tarifele aferente transportului public jude ţ ean de persoane prin curse regulate; 
b)să  includă  in tarifele de transport percepute c ă ră torilor primele de asigurare pentru ace ş tia ş i 

pentru bagajele 'or, precum ş i pentru riscurile ce pot decurge din efectuarea opera ţ iunilor de transport, Tn 
cazul transportului public jude ţ ean de persoane prin curse regulate; 

c) s ă  utilizeze patrimoniul propriu sau inchiriat pentru asigurarea serviciului public jude ţ ean de 
că lă tori prin curse regulate; 

d) s ă  utilizeze infrastructura tebnico-edilitar ă  a sistemului de transport public jude ţ ean de persoa-
ne, in condi ţ iile stabilite conform contractului de delegare a gestiunii; 

Drepturile delegatarului 

Art. 6. Delegatarul are urm ă toarele drepturi: 
1. s ă  inspecteze bunurile, activit ăţ ile ş i serviciul public delegat, s ă  verifice modul in care este 

satisfă cut interesul public, s ă  verifice respectarea obliga ţ iilor asumate prin contract, en notificarea preala-
bin. a delegantului ş i în condi ţ iile prevă zute in caietul de sarcini ş i in regulamentul serviciului; 

2. să  aprobe studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea ş i modernizarea dot ă rilor publi-
ce aferente servicialui public delegat; 

3. să  modifice, in mod unilateral, partea reglementar ă  a contractului de delegare din motive ex-
cepţ ionale legate de interesul national sau local; 

4. să  rezilieze contractul, in condiţ iile legii, in cazul in care delegantul nu- ş i respect ă  obligaţ iile 
asumate prin contractul de delegare; 

5. s ă  solicite motivat, Tn cazurile prev ă zute de lege, retragerea licen ţ ei de traseu eliberat ă  delegan-
tului. 

CAPITOLUL VI 
Obligaţ iile pă rţ ilor 

Obliga ţ iile delegantului 

Art. 7. Delegantul are urm ă toarele obliga ţ ii: 
1. să  utilizeze pe timpul execut ă rii transportului placa de traseu, cu indicarea executantului ş i a 

caracterului cursei; 
2. s ă  supravegheze urcarea ş i cobor ă rea pasagerilor; 
3. mijlocul de transport nu trebuie s ă  circule cu u ş ile deschise sau cu pasageri pe scara autovehi-

culului; 
4. s ă  asigure respectarea locurilor atunci cand s-au emis legitima ţ ii de că lă torie cu loc; 
5. s ă  asigure urcarea ş i cobor ă rea bagajelor din portbagajul autovehiculului; 
6. s ă  nu admită  la transport in salonul autovehiculutui: 

- materii greu mirositoare; 
- materii inflamabile; 
- butelii de aragaz; 
- butoaie cu carbid; 
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- tuburi de oxigen; 
materiale explozibile; 

- filme cinematografice neambalate in cutii metalice; 
- produse caustice; 

materiale sau obiecte care prin natura, fonnatul sau dimensiunile lor pot produce daune sau pot 
murd ă ri autovehiculul, bagajele sau imbr ă că rnintea c ă lă torilor; 

- obiecte sau m ă rfuri interzise la transport prin dispozi ţ iile legale; 
7. efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate f ă ra a dep ăş i numă rul 

de locuri prev ă zut in certificatul de inmatric -ulare al autovehiculului ; 
8. să  nu oprească  pentru urcarea sau coborarea pasagerilor intre statii in alte locuri cleat cele pre-

vă zute in graficul de circulatie; 
9. să  asigure gratuit readucerea c ă l ă torilor la punctul de plecare in cazul in care c ă lă toria nu se 

poate realiza pan ă  la destinatie din eauz ă  de fortă  majoră  sa-u din vina transportatorului; 
10. s ă  asigure preluarea c ă latorilor din autovehiculele r ămase imobilizate pe traseu in termen ma-

xim de 3 ore; 
11. s ă  asigure c ă lă torii ş i bagajele acestora pentru riscurile  cc cad in sareina operatorului de tran-

sport; 
12. să  emită  legitimatii de c ă l ă torie corespunz ă to are sumelor incasate pentru c ă lă tori ş i bagaje; 
13. &a utilizeze numai legitimatii de c ă lă torie inseriate pentru pasageri ş i bagaje, inregistrate ca 

documente cu regim special; 
14. s ă  nu permită  că lă toria deck in baza legitiniatiilor de c ă l ă torie/abonamentelor valabile, pre-

cum ş i a legitimatiilor speciale; 
15. in salonul autovehiculului pot fi transportate numai bagajele de man ă  care pot fi tinute in 

mană  sau in plasa portpachet. in salonul autovehiculului nu pot fi transportate bagajele care: 
- nu se incadreaz ă  in categoria bagajelor de man ă ; 
- contin produse neadmise la transport; 
- sunt aş ezate pe culoaral de acces sau pe platforma din fat ă  on din spate a autovehiculului; 
16. s ă  nu adrnită  la transport bagajele a ş ezate pe scaunele libere din salonul autovehieulului, chiar 

dad spati-ul limas neutilizat de c ă tre pasageri ar permite acest lucru; 
17. bagajele depuse in spatiut destinat bagajelor se manipuleaz ă  numai de că tre conduc ă toral auto; 
18. la cel putin unul dintre capetele de traseu, prin registrul de mi ş care, s ă  se evidentieze eursele 

proprii plecate ş i sosite; 
19. să  execute transportul strict in conformitate cu programul de circulatie; 
20. s ă  asigare realizarea tuturor curselor iar in caz de imobilizare a autovehiculelor, s ă  ia mă suri 

de inlocuire a acestora; 
21. să  anunte, atat Consiliul Judetean Ialomita, cat ş i publicul c ă lă tor, prin mice mijloace, cu pri-

vire la cursele care nu pot fi executate din cauz ă  de fort ă  majoră  sau alte cauze; 
22. s ă  asigure oprirea in toate statiile prev ă zute in programul de circulatie pentru urearea ş i cobo-

rarea c ă lă torilor ş i bagajelor; 
23. s ă  nu blocheze statiile publice prin parcarea autovehiculelor detinute sau prin efeetuarea unor 

lucră ri de intretinere/reparatii la acestea; 
24. să  asigure suplimentar autovehicule pentru preluarea fluxurilor ocazionale de c ă lă tori de pe 

traseele deservite; 
25. să  asigure vanzarea biletelor la capetele de linie ş i in autovehicul, inclusiv cu anticipatie; 
26. la emiterea abonamentelor, s ă  respecte reglement ă rile in vigoare; 
27. să  nu emită  legitimatii de c ă lă torie peste capacitatea autovehiculului exprimat ă  prin numă rul 

de loeuri pe scaune; 
28. să  accepte la transport toti c ă lă torii care au legitimatii de c ă l ă torie valabile pentra cursa res-

pectiv ă , in limita capacit ă tii vehiculului; 
29. s ă  asigare transportul gratuit al copiilor sub 5 ani; 
30. cursele dubluri efectuate pentru preluarea unui flux suplimentar de e ă lă tori existent in punctele 

de imbarcare sau cele efectuate pentru preluarea pasagerilor de la un vehicul r ămas imobilizat in traseu nu 
se consideră  curse noi; acestea se efectueaz ă  dup ă  acela ş i program de circulatie ca al cursei dublate, in 
urmă toarele 
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- dep ăş irea capacit ăţ ii de preluare a autovehic -alului initial; 
- menţ ionarea in foaia de parcurs a caracterului cursei; 

31. autovehiculele trebuie s ă  aib ă  inspec ţ ia tehnic ă  periodică  efectuat ă  la termen; 
32. autovehieulele trebuie salubrizate, sp ă late ş i dezinfectate potrivit normelor legale in vigoa-

re, in contextul existentei pandemiei de Covid-19; 
33. in interiorul autovehiculului trebuie s ă  existe afi ş at numele conduc ă torului auto; 
34. autovehiculele trebuie s ă  fie echipate cu instalatie de ine ă lzire i conditionare a aerului in stare 

de fune ţ ionare; 
35. la bordul autovehiculului trebuie s ă  existe mijloace pentru prevenirea ş i combaterea incen-

diilor, precum ş i ciocan pentru spart geamurile in caz de necesitate; 
36. in perioada de iarn ă  autovehiculul trebuie s ă  fie echipat corespunz ă tor circula ţ iei pe drumlin 

en  aderenţă  scă zută ; 
37. autovehiculul trebuie s ă  fie dotat cu spa ţ ii de depozitare special amenajate pentru transportul 

bagajelor. Bagajele cc dep ăş esc eapaeitatea spa ţ iilor de clepozitare pot fi transportate in remorci inchise, 
ataş ate vehiculului; 

38. autovehiculele trebuie s ă  aib ă  un aspect estetic corespunz ă tor; 
39. autovehiculele trebuie s ă  fie inscriptionate en insemnele operatorului de transport rutier; 
40. autovehiculele trebuie s ă  fie dotate en tahograf care va fi in functiune pe toat ă  durata deed-

ş ură rii transport -dui, conform reglementă rilor in vigoare; 
41. in interiorul salonului autovehiculului trebuie afi ş at tariful de transport pe baz ă  de bilet, pe 

zone kilometriee; 
42. locurile din salonul autovehiculului trebuie s ă  fie numerotate; 
43. autovehieulul trebuie s ă  aib ă  locuri rezervate pentru invalizi, b ă trâni, femei ins ă rcinate, 

persoane cu copii in braţ e; 
44. s ă  execute cursele numai Cu autobuze/autocare care sunt men ţ ionate in caietul de sarcini al 

licenţ ei de traseu; 
45. de a asigura transportul gratuit al elevilor ş i al altor eategorii de persoane care beneficiaz ă  de 

facilit ăţ i specifice de transport, conform legisla ţ iei in vigoare, sub sanc ţ iunea ineet ă rii contractalui de 
delegare a serviciului public de transport rutier de persoane prin curse regulate la nivel jude ţ ean. 

46. s ă  implementeze, s ă  asigure ş i să  pună  in aplicare setul de m ă suri prev ă zute de reglement ă rile 
legale in vigoare, de prevenire ş i control a vinisului SARS-CoV-2. 

Obligaţ iile delegatarului 

Art. 8. Delegatarul are uim ă toarele obligaţ ii: 
1. să  elaboreze ş i să  aprobe Regulamentul serviciului ş i Caietul de sareini al serviciului; 
2. să  notifice p ă rţ ilor interesate, la cerere, infonna ţ ii referitoare la incheierea prezentului contract 

de delegare; 
3. s ă  iş i asume, pe perioada derul ă rii eontractului de delegare, toate responsabilit ăţ ile ş i obligaţ iile 

cc decurg din calitatea sa de proprietar; 
4. să  nu-1 tulbure pe delegant Tn exerci ţ iul drepturilor rezultate din prezentul contract de delegare; 
5. s ă  nu modifiee in mod unilateral contractul de delegare, in afar ă  de cazurile prev ă zute expres de 

lege; 
6. s ă  notifice delegantului apari ţ ia oric ă ror imprejură n de natura sa aduc ă  atingere drepturilor 

acestuia; 
7. să  verifice periodic urm ă toarele: 
a) serviciile publice fumizate ş i nivelul de calitate al aeestora; 
b) indeplinirea indicatorilor de performant ă ; 
e) asigurarea unor rela ţ ii echidistante ş i echilibrate intre delegant ş i utilizatori; 
8. s ă  verifiee  hi perioada derul ă rii contractului de delegare modul in care sunt respeetate elauzele 

acestuia de e ă tre delegant; 
9. s ă  infonneze delegantul, cu 72 de ore inainte, in leg ă tur ă  cu efectuarea unor lucr ă ri la infra-

structura rutier ă  pe traseul deservit de acesta. 
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CAPITOLUL VII 
Tariful practical 

Art.9. (1) Tariful pentru un bilet de că l ă torie valabil pe distan ţ a dintre autogara-localitatea de 
plecare ş i autogara/localitatea de sosire, a ş a cum sunt precizate in Programul de transport public jude ţ ean 
de persoane, prin curse regulate, la data semn ă rii prezentului contract, este de 12 lei. 

Operatorul poate solicita in decursul derul ă rii contractului ajustarea/modificarea tarifului pe 
că lă torie, in conformitate cu prevederile Ordinului pre ş edintelui A.N.R.S.C. ox. 272/2007 pentru aproba-
rea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea ş i modificarea tarifelor pentru serviciile de transport 
public local ş i judetean de persoane modificat prin Ordin nr. 134 din 18 aprilie 2019, dac ă  situaţ ia o 
impune ş i Cu respectarea prevederilor legale in materie. 

Art. 10. (1) Potrivit prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia ş i promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare ş i prevederilor Normelor metodolo-
gice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap 
aprobate prin Hot ă ră rea Guvernului nr. 1017/2018, beneficiaz ă  de gratuitatea transportului urm. ă toarele 
ceegorii de persoane: 

a) persoanele cu handicap gray; 
b) persoanele cu handicap accentuat; 
c) Tnsotitorii persoanelor  cu handicap gray, numai in prezen ţ a acestora; 
d) asistenţ ii personali ai persoanelor cu handicap gray; 
e) insaţitorii copiilor Cu handicap aceentuat, numai in prezen ţ a acestora; 
f) persoanele cu afec ţ iuni renale care necesit ă  hemodializ ă  in alte localit ăţ i deeat cele de domiciliu; 
g) asisten ţ ii personali sau inso ţ itorii persoanelor cu handicap care au afec ţ iuni renale care necesit ă  he-

modializ ă  în alte localit ăţ i deck cele de domiciliu. 
(2) Acoperirea fmanciar ă  a costului c ă lă toriilor efectuate de persoanele care beneficiaz ă , potriyit legii, 

de gratuitatea transportului, se asigur ă  din bugetul D.G.A.S.P.C. Ialomita, in conformitate cu prevederile 
Normelor metodologice aprobate prin Hot ă rarea Guvernului nr. 1017/2018, cu modific ă rile ş i comple-
tă rile ulterioare. 

CAPITOLUL VIII 
incetarea contractului 

Art. 11. Prezentul contract de delegare a gestiunii inceteaz ă  in urm ă toarele situa ţ ii: 
a) prin acordul p ărţilor; 
b) la expirarea duratei stabilite in contract; 
c) prin denunţ are unilateral ă , de c ă tre delegatar, Cu condi ţ ia notifickii prealabile a delegantului Cu eel 
putin 60 de zile inainte de data incet ă rii contractului; 
d) in cazul reorganiz ă rii judiciare sau a falimentului delegantului; 
e) in situaţ ia pierderii calităţ ii de operator de transport, din orice cauz ă , de c ă tre delegant; 
1) la cererea motivat ă  a operatoruki de transport transmis ă  cu 30 de zile inainte de incetarea efectu ă rii tra-
sealui, cerere acceptat ă  de Consiliul Tudeţ ean Ialomiţ a; 
g) alte cauze prev ă zute de lege; 
h) in condiţ iile art. 4 din prezentul contract; 

CAPITOLUL  lx  
Fort(' major(' 

Art. 12. (1)Forta major ă  este constatat ă  de o autoritate competent ă . 
(2) Forţ a majoră  exonereaz ă  pă qile contractante de indeplinire a obligaţ iilor asurnate prin prezen-

tul contract, pe toat ă  perioada in care acesta ac ţ ionea,z ă . 
(3) incleplinirea contractului va E suspendat ă  pe perioada de acţ iune a for ţ ei maj ore, dar fă ră  a pre-

judicia drepturile cc li se cuveneau partilor p ă nă  la apari ţ ia acesteia. 
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(4) Partea care invoca forta major ă  este obligat ă  să  notifice celeilalte p ă rti, in termen de 15 zile ş i  
in mod complet, producerea evenimentului, precum ş i dovada for ţ ei majore ş i s ă  ia toate m ă surile posibile 
in vederea limit ă rii consecinţ elor lui. 

(5) Dacă  forţ a majoră  actioneaz ă  sau se estimeaz ă  că  va aetiona pe o perioad ă  mal mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte p ă rti incetarea de plin drept a prezentului contract de 
delegare a gestiunii, fă ră  ea vreuna dintre ele s ă  pretind ă  daune-interese. 

CAPITOL UL  X 
Rezilierea contractului de delegare a gestiund 

Art.13. (1) Mă sura rezilierii contractului se poate ma de &re delegatar ca unnare a neindeplinirii 
in mod repetat, fă ră  motive temeinice, de c ă tre delegant, a uneia sau a mai multor obligatii contractuale, 
numai in urma unui preaviz adresat delegantului, ş i se poate pune în aplicare dup ă  60 de zile lucră toare de 
la data primirii acestuia. 

(2) Prezentul contract este reziliat de phn drept, f ă ră  notificare, punere in int ă rziere sau indeplinirii 
vreunei alte formalit ă ti prealabile, in unn ă toarele cazuri: 
a) la declan ş area procedurii falimentului impotriva delegantului; 
b) prin retragerea sau incetarea valabilit ă tii licentei de transport a delegantului. 

CAPITOLUL XI 
R ă spunderea contractual(' 

Art.14. (1) inc ă lcarea prevederilor contractului atrage r ă spunderea disciplinar ă , civil ă , contraven-
tională  dup caz. 

(2) Delegantul i ş i asumă  integral r ă spunderea pentru prejudiciile cauzate ter ţ ilor din culpa sa pe 
toată  durata de valabilitate a contractului. Delegatarul va fi degrevat de once responsabilitate pentru pre-
judiciile cauzate ter ţ ilor rezultate din exeeutarea contractului. 

CAPITOLUL XII 
Litigii 

Art.15. P ă rţ ile convin ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate 
din interpretarea, executarea on incetarea acestuia, s ă  fie rezolvate pe cale arniabil ă  de reprezentantii lot 

Art.16. in cazul in care nu este posibil ă  rezolvarea litigiilor pe cale amiabil ă , pă rţ ile se pot adresa 
instantelor judec ă tore ş ti romă ne competent; potrivit legii. 

CAPITOLUL XIII 
Dispozilii finale 

Art.17. Limba care guverneaz ă  contractul este limba rom ănă . 
Art.18. (1) In contextul incheicrii ş i execut ă ril Contractului, p ă rţ ile vor prelucra o serie de date cu 

caracter personal, respeetiv: 
(i) Datele cu caracter personal al persoanelor de contact ale Delegatarului (Persoanele de contact 

ale Delegatarului) dezv ă luite de Delegatar c ă tre Delegant; 
(ii) Datele cu caracter persoanal ale persoanelor de contact ale Delegantului dezv ă luite Delegata-

rului. 
(2) Scopul furniz ă rii datelor  cu caracter personal care Delegant este strict legat de derularea pre-

zentului contract, inclusiv comunic ă rile aferente strict derul ă rii contractului. 
(3) Delegantul se obligă  să  respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 

European ş i al Consilitilui din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea cc prive ş te pre-
lucrarea datelor cu caracter personal ş i privind lib era circulatie a acestor date ş i de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor). 

(4) In cazul in care este necesar ă  transmiterea unor date cu caracter personal de c ă tre Delegant 
care alte entit ă ti (spre exemplu, subcontractanti, imputerniei ţ i, asociaţi, etc), prentru executarea contrac- 
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tului, Delegantul se va asigura c ă  entitatea anterior mentionat ă  se va obliga s ă  respecte prevederile Regu-
lamentului general privind protectia datelor, anterior merrtionat, inclusiv s ă  utilizeze datele cu caracter 
personal transmise doar in scopul farnizat, cu asigurarea respeet ă rii confidenţ ialit ă tii. 

(5) At ă t Delegatarul (in calitate de operator de date) cat ş i Delegantul (in calitate de operator de 
date) se vor asigura c ă : 

(i) Datele cu caracter personal ale Persoanelor de Contact ale Delegatarului vor fi dezv ă luite eă tre 
delegant doar Tn scopul încheierii ş i execură rii prezentului Contract, conform prevederilor aim. (2). Dele-
gantul va prelucra aceste date doar in scopul mentionat la aim. (2) cu respectarea Regulamentului general 
privind protec ţ ia datelor, 

(ii) Datele cu caracter personal ale Persoanelor de Contact ale Delegantului (inclusiv eventualele 
date cu caracter personal ale persoanelor de contact ale subcontractantilor/asociatiilor/imputernicitilor/ a 
altor asemenea entit ăţ i ale contractantului care au fost comunicate achizitorului) vor fi prelucrate doar 
pentru scopul incheierii ş i execut ă rii contractului. 

(iii) Datele Cu caracter personal sunt prelucrate cu respectarea tuturor obliga ţ iilor cc revin acestora 
in calitate de operator de date cu caracter personal conform legislatiei aplicabile privind protec ţ ia datelor 
cu caracter personal. 

(6) Prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European ş i al Consiliului din 27 
aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea cc prive ş te prelucrarea datelor cu caracter per-
sonal ş i privind libera circulatie a acestor date ş i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul gene-
ral privind proteetia datelor) se aplic ă  in mod direct, prioritar ş i imediat Tn executarea prezentului con-
tract. 

Art.19. in toate problemele care nu sunt prev ă zute in prezentul contract, p ă rţ ile se supun prevede-
rilor legislaţ iei specifice in vigo are, ale Codului Civil ş i ale altor acte normative incidente. 

Art.20. Prezentul contract se poate modifica Cu acordul p ă rtilor, prin acte aditionale. 
Prezentul contract a fost serrmat ast ă zi, 	  ş i s-a. incheiat in 2(dou ă ) 

exemplare originale, 1(unu) pentru delegatar ş i 1(unu) pentni delegant. 

DELEGA  TAR,  
JUDETUL IALOMITA 

PREŞEDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Director Executiv D.C.0, 
Iortica Bdicoianu 

Vizat legalitate, 

Director executiv D.LS.P, 
Had Cristian 

DELEGANT, 
S.0 	COM S.R.L 

ADMINISTRATOI?, 
CAZACU MARIUS IONUT 
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Anexa nr. 4 la Ilotiireirea C.J. lalomiţa nr. 	 

RO ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDE Ţ EAN IALOMIŢ A 

 

LICENŢĂ  DE TRASEU 
Seria IL Nr. 002 

Servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate 

Prezenta lice* de traseu s-a eliberat operatorului de transport rutier: 

S.0 CIRIL COM S.R.L 
ION ROATA, JUD. IALOMIŢ A 
RO 2065880 

Valabird de la data de 	 pană . la  31.12.2022 

Eliberat5.  în  baza HotArkii Consiliului Judetean Ialomi ţ a nr. 	din data 

Emitent: 

CONSILIUL JUDEŢ EAN IALOMIŢ A 

Data eliberkii: 

PREŞ EDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Operatorul de transport ratier poate efectua servicii de transport judetean de 
persoane prin curse regulate pe traseul men ţ ionat pe verso numai Cu  autovehicule 
având capacitatea mentionatd  în  caietul de sarcini anexat ş i in conformitate cu acesta. 



Traseul: 

SLOBOZIA — IAZU SCANTEIA 

Emisă  in baza, 

Hotarârii Consiliului Jude ţ ean Ialomiţ a nr. 	din data 

Seria IL Nr.  . 002 



CONSILIUL JUDE Ţ EAN IALOMIŢ A 	OPERATOR DE TRANSPORT RUTIER 
S.0 CIRIL COM S.R.L 

CAIET DE SARCINI AL LICENŢ EI DE TRASEU 
Seria IL Nr. 002 

Servicii de transport public judetean de persoane prim curse regulate 

A. Denumirea traseului: (008) SLOBOZIA IAZU - SCÂNTEIA 

DUS 

Km 
Nr. 

. 
staţ ie 

Denamirea statiei 

INTORS 

Ora de plecare Ora de plecare 

Cl C2 C3 C4 Cl. C2 C3 C4 

14.10 0 0 SLOBOZIA (AUTOGARĂ ) 07.50 

14.19 5 1 SLOBOZIA NOUĂ  07.41 

14.44 21 2 IAZU 07.16 

14.50 25 3 SCANTEIA 07,10 



B. Conditii pentru asigurarea caietului de sarcini: 

1. Zilele in care circul ă : CIRCULĂ  iN ZILELE DE: L,M,M,J,V 

2. Nr, de autovehicule necesare/nr. de inmatriculare: 
B-152-CIR 

3. Amenaj ă rile ş i dotă rile autovehiculului: 	23 LOCURI PE SCAUNE, Categ. I 

4. Numă rul de ş oferi necesar: cord. Reg. ConsiliuIui (CEE) 56112006 cm modificArile ş i comple-
tirile ulterio are 

C. Contracte pentru utilizarea autog ă rilor/statiilor: 

Nr. 
Crt. 

Autogar ă  (static) Nr./dată  contract Valabil pAnă  la: 

1.  SLOBOZIA 31.12.2022 

2.  IAZU 31.12.2022 

3.  SCANTEIA 31.12.2022 

OPERATOR DE TRANSPORT 	 CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

S.0 CIRIL COM S.R.L 
	

PREŞ EDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Data: emiterii: 



 

ROMANIA 

CONSILIUL JUDIETEAN IALOIWITA 

 

Member ar 016E1 FeclamhTen 

 

  

R41:I SIMTEX 

  

CERTIFIED MANACEMENT SYSTEM 

100 9001 

 

     

Tel.: 0243 230200 
Fax: 0243 230250 

Slobozia - Plata Revolutiei Nr. 1 
web: www.cicnet.ro  

e-mail: cji@cicnetro  

PRE$EDINTE 
	 Nr.'702'?49  /2022 17  din 	03  .2022 

REFERAT DE APROBARE 
la prolectul de hotiirlire privind aprobarea atribuirii in gestiune delegatti a serviciului de 

transport public judelean de persoane, prin curse regulate, pe traseul nr. 07 Slobozia-Iazu- 
Murgeanca i traseul nr. 08 Slobozia-lazu-Selinteia, previizute în Programul de transport 

public jude ţ ean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01.01.2014 — 31.12.2022, 
precum $i a licen ţ elor de trasett, operatorilor de transport declarati a ş tiettori 

Prin  pro iectul de hoteiră re supus dezbaterii Consiliului Judetean Ialomiţ a se propune 
aprobarea alribuirii in gestiune delegată  a serviciului de transport public judetean de persoane, 
prin curse regulate, pe traseul nr. 07 Slobozia-Iazu-Murgeanca ş i traseul nr. 08 Slobozia-Iazu-
Sc ă nteia, preveizute in Programul de transport public judelean de persoane, prin curse regulate, 
pen tru perioada 01.01.2014 — 31.12.2022, precum ş i a licentelor de traseu, operatorilor de 
transport declarati căş tigă tori. 

Consiliul Judetean Ialomita, prin hot& arile nr. 250 ş i nr. 251 adoptate in ş edinta din 
data de 23.12.2021, a aprobat o serie de mă suri ş i documente pentru punerea in aplicare a 
prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European ş i al Consiliului din 
23 octombrie 2007 referitoare la noul "Program de transport public judeţ ean de persoane, prin 
curse regulate, pentru perioada 2022-2031 (01.01.2022 — 31.12.2031)" ş i a modalită tii de 
atribuire a gestiunii Serviciului de transport public judeţ ean de persoane prin curse regulate, in 
judetul lalomita. 

Peinei la intrarea in vigoare a viitorului Program de transport public judetean de 
persoane, prin curse regulate, con tractele de delegare a gestiunii ş i a licentelor de traseu iş i 
mentin valabilitatea pdnă  la data de 31.12.2022. in toată  această  perioadă , in cazul in care 
operatorii renuntă  in mod expres la efectuarea serviciului de transport prin curse regulate, 
pentru asigurarea continuită tii Serviciului public de transport judetean prin curse regulate in 
judetul Ialomita, se va aplică  o procedură  de atribuire a contractului de delegare de un traseu 
aprobată  prin hotă rdrea Consiliului Judeţean Ialomita nr. 45/28.02.2022. 

Pentru traseele nr. 07 (Slobozia-lazu-Murgeanca) 	nr. 08 (Slobozia-Iazu-Scdnteia) 
operatorul de transport a solicitat renuntarea la efectuarea serviciului, conditii in care a fast 
pusă  in aplicare procedura amintită . Conform procesului verbal de evaluarea a ofertelor din 
data de 14.03.2022, Comisia de evaluare a desemnat cdş tigă tori pe SC Comtrans SA pentru 
traseul nr. 07, jar pentru traseul nr. 08 pe SC Ciril Corn SRL. 

Consifful Jucfetean falomita 

11111111111111113 
• 	 10000108812 



Prin proiectul de hotă rare suspus adoptă rii se propune aprobarea delegă rii serviciului de 
transport judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru traseele nr. 07 V nr. 08 că tre 
operatorii desemnaţ i cdstigă tori, eliberarea licenţelor de traseu că tre acestia, tarifele practicate 
ş i irnputernicirea Presedintelui Consiliului Judeţ ean Ialomiţa să  semneze to ate documentele 
necesare efectuă rii serviciului de transport persoane, fn condiţ ii de legalitate, pe cele două  
trasee. 

Constată nd că  sunt indeplinite condiţ iile de necesitate ş i oportunitate, propun Consiliului 
Judeţ ean lalomiţ a adoptarea hotă rdrii 'in forma si conţ inutul prezentate in proiect. 

PRESEDINTE 
MARIAN PA L 

Tehnoredactat 
Dogaru lulfan 



ROMANIA 

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

 

14.1,ber of C.C1 r041,11.t10 

 

 RIA  SIMTEX  

 

UFITIFF D 11.N AOEM V•I'T $YS"M1-4 

t 910M 

Tel.: 0243 230200 

Fax: 0243 230250 
Slobozia - Plata RevoluVei Nr. 1 

web: www.cicnet.ro  

e-mail: cji@cicnet.ro  

DIRECTIA INVESTITH S Ę  SERVICH PUBLICE 
Nr. 	Zion 	v3. e022. 

Consiliul Judetean lalomita 

Riga 

   

RAPORT 
la Proiectul de Hotă rtire privind aprobarea atribuirii in gestiune delegată  a serviciului de 

transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pe traseul nr. 07 Slobozia- 
Iazu-Murgeanca i traseul nr. 08 Slobozia-Iazu-Sciinteia, prevă zute in Programul de 

transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01.01.2014 — 
31.12.2022, precum ş i a licenţ elor de traseu, operatorilor de transport declaraţ i 

digigă tori 

In  urma  organ iză rii Pro cedurii de atribuire pe perioadă  determinată  a traseelor ju-
delene reimase neoperate din cadrul Programului de transport public judetean de persoane, 
prin curse regulate, in judeţ ul lalomiţa, valabilă  peină  la data incheierii contractelor de 
servicii publice potrivit Regulamentului (CE) 1370 al Consiliului European si al 
Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar „si rutier 
de că lă tori ş i cle abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 si nr. 1.107/70 ale 
Consiliului, Cu modificeirile ş i completă rile ulterioare, din data de 09.03.2022, au fast 
desemnaţ i cdstigă tori urmă torii operatori de transport: 

• pentru traseul nr. 07 Slobozia-Iazu-Murgeanca - S.0 COMTRANS S.A; 
• pen tru traseul nr. 08 Slobozia-Iazu-Scanteia - S.0 CIRIL COM S.R.L; 

In  conformitate cu: 
• art.17, alin. 1), lit. (p), art.21 ş i art. 23, alin.(1), din Legea nr. 92/2007 a serviciilor 

publice de transport persoane [n unităţ ile administrativ teritoriale, cu modific ă rile si corn- 
pleteirile ulterioare, 

• art. I, aim. 2) al Hotă rdrii nr. 45/28.02.2022 pentru modificarea Hotă rdrii Consi- 
liului Juderean Ialomiţa nr. 251/23.12.2021 privind aprobarea Regulamentuiui, a Caietului 

de sarcini si a Documentaţ iei de atribuire a Con tractelor de delegare a gestiunii Servi-
ciului public de transport judeţ ean prin curse regulate 'in judeţ ul Ialomiţa, 

consiliul judeţean trebuie să  emită  o hotă rare de atribuire in gestiune delegată  a 
servidului de transport public judeţean de persoane operatorului aotigă tor al traseului 
respect/i' precum g de atribuire a licenţ ei de traseu. 

Conform art. 26 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane 

unităţ ile administrativ teritoriale, cu modific ă rile i completă rile ulterioare, conţ inutul 

contractului de delegare a gestiunii va fi stabilit prin documentaţ ia delegă rii gestiunii. 
Contractul cadru de delegare a gestiunii pentru transportul public judeţ ean de per-

soane, prin curse regulate, a fost apro bat prin Hoteirdrea Consiliului Judeţ ean Ialomiţa nr. 



251/23.12.2021 privind aprobarea Regulamentului, a Caietului de sarcini si a Docurnen-
tatiei de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport ju-

detean prin curse regulate in judetul 
Durata Contractului de delegare a gestiunii pentru transportul public judetean de 

persoane, prin curse regulate, va fi de la data semnă rii de că tre ambele pă rti pă nă  la data 

de 31.12.2022 că nd vor intra în vigoare contractele de servicii publice atribuite potrivit 
Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 
octombrie 2007 privind serviciile pubice de transport feroviar ş i rutier de că lă tori si de 

abrogare a Regulamentelor (CCE) nr. 1.191/69 si nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu 

modific ă rile completă rile ulterioare 
Fella de cele prezentate mai sus, supunem analizei in vederea aprobă rii Consiliului 

Judetean Ialomita urmă toarele: 

• atribuirea in gestiune delegată  a serviciului de transport public judetean de persoa-
ne, prin curse regulate, pe traseul nr. 07 Slobozia lazu Murgeanca, prevă zut in Pro-

gramul de transport public judetean de persoane, prin curse regulate, pen tru perioada 
01.01.2014 - 31.12.2022, operatorului de transport rutier S.0 Comtrans S.A; 

• atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judelean de per-
soane prin curse regulate 07 Slobozia — Iazu - Murgeanca, operatorului de transport rutier 
S.0 Comtrans S.A.; 

• atribuirea in gestiune delegată  a serviciului de transport public judelean de persoa-

ne, prin curse regulate, pe traseul nr. 08 Slobozia — Iazu - Scă nteia, prevăzut in Pro-

gramul de transport public judetean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 
01.01.2014 - 31.12.2022, operatorului de transport rutier S.0 Ciril Corn S.R.L; 

• atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de per-
soane prin curse regulate pe traseul nr. 08 Slobozia — Iazu - Scă nteia, opera torului de 

transport rutier S.0 Ciril Corn S.R.L; 

Director executiv, 
Cristian Vlad 

fntocrnit, 
Sarin Andreescu 
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de evaluare a ofertelor pentru traseele  07-  Slobozia Iazu — Murgeanca, 08 - )S7o4oz'a 	Sceinteia,  38- Tad 	— Valea 	Sciinteia 
din data de 	 

Procedura de atribuire: procedura de atribuire pe perioada deteiminata a traseelor judetene ramase neoperate din cadrul Programului de transport public 
judetean de persoane, prin curse regulate, in judetul Ialomita 

Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public judetean de persoane, prin curse regulate, 

Anunt de participare: 
v" pe site-ul cjialomitaro anuntul de participare m- . 560212022-G/01.03.2022; 

Contractul va avea ca object: delegarea gestiunii serviciului de transport public judetean de persoane, prin curse regulate, pe traseele 

7- Slobozia - Iazu Murgeanca 
8- Slobozia — Iazu — Scanteia 

30-  Malu Rapt — Urziceni 
38-  Findtirei — Valea Ciorii Sceinteia 

Data limită  pentru depunerea ofertelor: 08.03.2022 — ora 16.00 

ContOluf Judetean laionnta 

11111111 1111111111111111 
10000115993 



Comisia de evaluare numit ă  prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Ialomita nr. 87/07.03.2022 are wmatoarea componenta: 

No. Name si prenume Rolui in cadrut eomisiei de evaluare 

1.  Panait-Dră ghici Carmen Gabriela Presedinte cu drept de vot 

2.  ANDREESCU SORIN Membru 

3.  BRATES JOSHUA ANDREA Membru 

an participat in data de 11.03.2022, ora 09:00 la sediul autorit ă tii contraetante din Slobozia, Piata Revolutiei nr. 1, la evaluarea ofertelor depuse si atribuirea 
contractului pentru traseele neoperate. 

In urma verificarii documentelor prezentate, urm ă torii operatori economici au ealitatea de ofertanti: 

)=- pentru traseul 07: Slobozia — lazu — Murgeanea 

- COMTRANS SA 

pentru Traseul nr.  08— Slobozia — Iazu — Seanteia 

- CTRIL COM SRL 
- COMTRANS SA 

> penttu Traseul  38- Teinddrei — Valea Ciorii - Seeinteia 

- nu s-au primit oferte. 
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Pentru -traseul 07: Slobozia — Iazu — Murgeanca, 38 km pe sen.s, nr, curse planificat —4, nr. de locuri pe scanne — 23, nr. autovehicule neeesare - 1 

Doeumente solicitate COMTRANS SA 
- cerere/solicitare atribuire traseu judetean; (Formular  Br. 1) Traseul nr.  07— Slobozia — Iazu - Murgeanca 

- lista autovehiculelor cu care operatorul de transport particip ă  la 

procedura de atribuire; (Formular nr. 2) 

1L41ACS 
Nr. de locuri inclusiv locul conduccttorului auto (conform certifiCat de 
inmatriculare 5.1) -51 
Cerinta indeplinita 

- copie licent ă  pentru transportul international de persoane cu autocarul 

sau autobuzul contra cost in numele unui ter ţ ; 

Licenta nr. 1060210, valabila pana la 15.01.2026 
Cerinta indeplinita 

- copie conform ă  pentru transportul international de persoane cu 

auto carul sau autobuzul contra cost in numele unui ter ţ ; 

Nr. 0464408, valabila pana la 13.11.2022 
Cerinta indeplinita 

- copie certificat de inmatriculare; 100172809L, 
Vcilabilitate 1TP 23.05.2022 
Proprietor: COMTRANS SA 
Cerinta indeplinita 

- copie carte de identitate a autovehicu[ului; IL41ACS 
Proprietor: COMTRANS SA 
Cerinta indeplinita 

- copie certificat de clasificare; Categoria 4 certzficat nr. ILAK 02069 eliberat de RAR, valabil pana la 
10.11.2021, 
Conform L55/2020 — valabilitatea documentelor eliberate de institutiile si out. 
Publice b.] se mentine pe toata perioada starii de akrta, precum si pentru o 
perioada de 90 de zik de la incetarea acestei star. 
Conform H. G. 17112022 starea de alerta se prelungeste pana la 07.03.2022. 
Coroborand cele doua documente CE a concluzionat ca docurnentul prezentat 
este valabil. 
Cerinta indeplinita 

- copie certificat de inregistrare la Registrul Comertului; Sediu social: Slobozia 
Cerănta indeplinita 
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Documente solicitate COMTRANS SA 
- certificat eliberat de autorit ă tile legale competent; care s ă  ateste lipsa 

datoriilor restante la bu-getul general consolidat valabil la mornentul ,  

depunerii acestula; 

Cerulicat de atestare fiscala emis de ANAF nr. 4527944103.03.2022, fara 
obligat i i fiscala si alte obligatii bugetare la data de 28.02.2022, valabil 30 zile. 
Cerinta indeplinita 

- certificat eliberat de autorit ă tile legate competent; care s ă  ateste lipsa 

datoriilor restante la bu-getul local, valabil la xnomentul depunern 

a cestuia; 

_locale 
Certificat de atestare.fiscala pentru persoane juridice privind impozitele si taxele 

nr. 2022-39413/04.03.2022 emis de Municzpiul Slobozia — la data de intezi 
ale lunii urmatoare eliberarii prezentului certi.ficat de atestare fiscala nu 
figureaza in evidentele flscale Cu creante bugetare de plata scadente catre 
bugetul local. 
Cerinta indeplinita 

- declaratie pe propria r ă spundere privind confonnitatea docurnentelor; 

(Folumlar nr. 3) 

Sernnata de Nedelcu Florin, in calitate de reprezentant SC COMTRANS SA, in 
data de 07_03.2022. 
Cerinta indeptinita 

- declaratie pe propria r ă spundere din care să  rezulte c ă  autovehiculul 

este liber de alte sarcini de transport. (Formular nr. 4) 

Semnata de Nedelcu Florin, in calitate de reprezentant SC COMTRANS SA, in 
data de 07.03_2022. 
Cerinta indeplinita 

-Declaratia 	privind 	respectarea 	reglement ă rilor 	obligatorii 	in 	domeniul 

mediutui, social ş i al relatiilor de munc ă  (Formular 1/.1". 5); 

Semnata de Nedelcu Florin, in calitate de reprezentant SC COMTRANS SA, in 
data de 07.03.2022. 
Cerinta indeprinita 

- Declaratia pe propria r ă spundere privind ingu ş irea modelului de contract 

(Formular nr.6) 	  Cerinta indeplinita 

Semnata de Nedelcu Florin, in calitate de reprezentant SC COMTRA_NS SA, in 
data de 07.03.2022. 

- Formular ofera pret Met (Formular 7). 

	  Cerinta indeplinita 
Pretul hiletului — 13 lei 

CE a constatat ca ofertantul a prezentat toate documentele solicitate, acestea 
sum valabile la momentul prezentarii si indeplinesc cerintele solicitate prin 
Programul de transport public judetean de persoane, prin curse regulate pentru 
perioada 01.01.2014-31.12.2022. 
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Conform Metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare a operatorului de transport, pentru mijlocul de transport prezentata, punctajul este 
urmatorul: 

Ofertant Nr. in registra re Anul de fa bricatie Categoria Aer co nditio nat Pret ofertat Punctaj total 

COMTRANS B41ACS 2002 I DA 13 

Punctaj obtinut 0 15 5 25,00 45,00 

In urma aplicar.i criteriilor de evaluare, punctajul obtinut este 45, ofertantul SC COMTRANS SA fund declarat castigator pe traseul 07: Slobozia — 
Iazu — Murgeanca cu mijlocul de transport avand nr. de inmatriculare B41ACS. 

Pentru Traseul nr.  08— Slobozia — Iazu — Scanteia, 25 km pe seas, nr, curse planificat — 1, nr. de locuri pe scaune —23, nr. autovehicule neces are - 1 

Documente solicitate COMTRANS SA CIRIL COM SRL 
- cerere/solicitare atribuire traseu judetean; (Formular nr. 1) Traseul nr.  08— Slobozia — Iazu - Scanteia Traseul nr. 08 — Slobozia — Iazu - Scanteia 

- 	lista autovehiculelor cu care operatorul de transport 

particip ă  la pro cedura de atribuire; (Founular nr. 2) 

IL71ACS 
Nr. de locuri inclusiv locul conducatorului auto 
(conform certificat de inmatriculare 5.1) -51 
Cerinta indeplinita 

B152CIR 
Nr. de locuri inclusiv locul conducatorutui 
auto (conform certificat de inmatriculare 
S. 1) -25 
Cerinta indeplinita 

- copie licentă  pentru transportul intemation.al de persoane 

cu autocarul sau autobuzul contra cost in numele unui tert; 

Licenta nr. 1060210, valabila pana la 
15.01.2026 
Cerinta indeplinita 

Licenta nr. 1066575, valabila pana la 
16.01.2026 
Cerinta indeplinita 

- 	copie 	conform ă 	pentru 	transportul 	international 	de 

persoane cu autocarul sau autobuzul contra cost in numele 

unui tert; 

Nr. 0464407, valabila pana la 13.11.2022 
Cerinta indeplinita 

Nr. 0464367, valabila pana la 31.08.2022 
Cerinta indeplinita 

- copie ceTtificat de inmatriculare; 1-00172810L, 
Valabilitate ITP 22.05.2022 
Proprietar: COMTRANS SA 
Cerinta itzdeplinita 

B04821289, 
Valabilitate ITP 22.07.2022 
Proprietar: Raiffeisen Leasing IFN SA 
Utilizator: CIRIL COM S_RL 
Cerinta indeplinita 
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Documente solicitate COMTRANS SA MIL COM SRL 
- copie carte de identitate a autovehiculului; IL71ACS 

Proprietar: COMTRANS SA 
Cerinta indeplinita 

B152CIR 
Proprietar: Raiffeisen Leasing IFN SA 
Cerinta indeplinita 

- copie certificat de clasificare; Categoria 4 certificat nr. ILAK 02068 eliberat 
de RAR, valabil pana la 10.11.2021 
Conform L5512020 — valabilitatea 
documentelor eliberate de institutiile si cult. 
Publice [..1 se mentine pe toata perioacla starii 
de alerta, precum si pentru o perioada de 90 de 
zile de la incetarea acestei star. 
Conform HG. 17112022 starea de alerta se 
prelungeste pana la 07.03.2022. 
Coroborand cele doua documente CE a 
concluzionat ca documentul prezentat este 
valabil. 
Cerinta indeplinita 

Categoria L certificat nr. FFAM 01981 
eliberat de RAR, valabil pana la 0609_2023 

- copie cerfificat de inregistrare la Registrul Comertului; Sediu social: Slobozia 
Cerinta indeplinita 

Sediu social: Ion Roata 
Cerinta indeplinita 

- certificat eliberat de autorit ăţ ile legale competente, care s ă  

ateste lipsa datoriilor restante la bu-getul general consolidat 
' 

valabiHa momentul dep-unerii acestuia; 

Certifi cat de atestare fiscala emis de ANAF nr. 
4527944/03.03.2022, fara obligatii fiseala si 
alte obligatii bugetare la data de 28.02_2022, 
valabil 30 zile. 
Cerinta indeplinita 

Certificat de atestare fiscala emis de ANAF 
nr. 4412606114.03.2022, fara obligatii 
fiscala si alte obligatii bugetare la data de 
31.01.2022, valabil 30 zik. 
Cerinta indeplinita 

- certificat eliberat de autorit ăţ ile regale competente, care s ă  

ateste lipsa datoriilor restante la bu-getul local, valabil la 

momentul depunerii acestuia; 

Certificat de atestare fiscala pentru persoane 
juridice privind impozitele si taxele locale nr. 
2022-39413/04.03.2022 ernis de Municipiul 
Slobozia — la data de intai ale lunii urmatoare 
eliberarii prezentului certifi cat de atestare 
fiscala nu figureaza in evidentele fiscale cu 
creante bugetare de plata scadente catre 
bugetul local. 
Cerinta in deplinita 

Certificat de atestare fiscala pentru 
persoane juridice privind impozitele si 
taxele locale nr. 437123.02.2022 ernis de 
corn. Ion Roata — la data de intai ale lunii 
urmatoare eliberarii prezentului cert//cat 
de atestare fiscalanu figureaza in evidentele 
fiscale cu creante bugetare de plata 
scadente catre bugetul local. 
Cerinta indeplinita 
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Documente solicitate COMTRANS SA CILRLL COM SRL 
- declaratie pe propria r ă spundere privind confonnitatea 

m-   documentelor; (Fonnular 	. 3) 

Semnata de Nedelcu Florin, in calitate de 
reprezentant SC COMTRANS SA, in data de 
07.03.2022. 
Cerinta indeplinita 

Semnata de Cazacu Marius Ionut, in  ca/irate 
de reprezentant SC CIRIL COM SRL, in 
data de 07.03.2022. 
Cerinta indeplinita 

- declaratie pe propria r ă spundere din care să  rezulte că  

autovehicultd este liber de alte sarcini de transport. 

(Formular nr. 4) 

Sernnata de Nedelcu Florin, in calitate de 
reprezentant SC COMTRANS SA, in data de 
07.03.2022. 
Cerinta indeplinita 

Semnata de Cazacu Marius lonut, in calitate 
de reprezentant SC C1RIL COM SRL 
Cerinta indeplinita 

-Declaratia privind respectarea regiement ă rilor obligatorii in 

ş 	 nr domeniul mediului, social i al refatiilor de munc ă  (Formular 	. 

5); 

Semnata de Nedelcu Florin, in calitate de 
reprezentant SC COMTRANS SA, in data de 
07.03.2022. 
Cerinta indeplinita 

Semnata de Cazacu Marius Ionut, in calitate 
de reprezentant SC CIRIL COM SRL, in 
data de 07.03.2022. 
Cerinta ăndeplănita 

- Declaratia pe propria r ă spundere privind insu..5irea modelului de 

contract (Formular nr.6) 

Semnata de Nedelcu Florin, in calitate de 
reprezentant SC COMTRANS SA, in data de 
07.03.2022. 
Cerinta indeplinita 

Semnata de Cazacu Marius Ionut, in calitate 
de reprezentant SC CIRIL COM SRL, in 
data de 07.03.2022. 
Cerinta indeplinita 

- Formular ofertă  pret bile (Formular 7). Pretul biletului — 10 lei 
Cerinta indeplinita 

Pretul biletului — 12 lei 
Cerinta indeplinita 

CE a constatat ca ofertantul a prezentat toate 
documentele solicitate, acestea sunt valabile la 
momentul prezentarii si indeplinesc cerintele 
solicitate prin Programul de transport public 
judetean de persoane, prin curse regulate 
pentru perioada 01.01.2014-31.12.2022. 

CE a constatat ca ofertantul a prezentat 
toate documentele solicitate, acestea sunt 
valabile la momentul prezentarii Si  
indeplinesc cerintele solicitate prin 
Programul de transport public judetean de 
persoane, prin curse regulate pentru 
perioada 01.01.2014-31..12.2022. 
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Conform Metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare a operatorului de transport, pentru mijlocul de transport prezentata, punctajul este 
urmatorul: 

Ofertant Nr. inregistrare Anul de fabricatie Categoria Aer conditionat Pret ofertat Punctaj total 

CIRIL CONI 13152CIR 2021 I DA 12 

Punctaj obtinut 30 15 5 20,83 70,83 

CONITRANS B71ACS 2003 I DA 10 

Punctaj obtinut 0 15 5 25,00 45,00 

In urma aplicarii criteriilor de evaluare, ofertantul SC MIL COM SRL s-a situat pe primul loc, cu  an  punctaj total de 70,83 puncte, fiind declarat 
castigator pe traseul  08—  Slobozia Iazu Scanteia, Cu mijlocul de transport avand nr. de inmatrieulare.13152CIR. 

Pentru traseul 38- randiirei — Valea Ciorii — Secinteia nu s-au 'Admit ofede. 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal intr-un singur exemplar original, care va sta la dosarul achizitiei. 

Comisia de evaluare: 
Presedinte cu drept de vot Panait-Dră ghiei Carmen Gabriela 

Membru: Andreescu Sorin 

Membru: Brates Joshua Andrea 
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FISA PUNCTAJ 

procedura de atribuire pe perioada determinata a traseelor judetene ramase neoperate din cadrul Programului de transport public judetean de persoane, prin 

curse regulate, in judetul Ialomita 

anuntul de participaxe nr. 560212022-G/01.03.2022 

Traseul  08— Slobozia — iazu — Scan teia 

Ofertant Nr. inregistrare Anul de fabricatie Categoria Aer conditionat Pret ofertat Punctaj total 

CIRIL COM B152CIR 2021 I DA 12 

Punctaj obtinut 30 15 5 20,83 70,83 

COMTRANS 1B71ACS 2003 I DA 10 

Punctaj obtinut 0 15 5 25,00 45,00 

Traseul 07: Slobozia lazu — Murgeanca 

Ofertant Nr. inregistrare Anul de fabricatie Categoria Aer conditionat Pret ofertat Punctaj total 

COMTRANS B41ACS 2002 I DA 13 

Punctaj obtinut 0 15 5 25,00 45,00 

Membru al comisiei de evaluare: bikkTes 	1,95 Hu IV ibr 1,1 U.47
Data:  



FISA PUNCTAJ 

procedura de atribuire pe perioada detenninata a traseelor judetene ramase =operate din cadrul Prograrnului de transport public judetean de persoane, prin 
curse regulate, in judetul Ialomita 

anuntul de participare nr. 5602/2022-G/01.03.2022 

Traseui  08—  Slobozia — law — Scanteia 

Ofertant Nr. inregistrare Anul de fabricatie Categoria Aer conditionat Pret ofertat Punctaj total 

MIL COM B152CIR 2021 I DA 12 

Punctaj obtinut 30 15  5 20,83 70,83 

CO MTRANS I B71ACS 2003 I DA 10 

Punctaj obtinut 0 15 5 25,00 45,00 

Traseul 07: Slobozia —  law  — Mitrgeanca 

Ofertant Nr. inregistrare Anul de fabricatie Categoria Aer conditionat Pret ofertat Punctaj total 

COMTRANS B41ACS 2002 I DA 13 

Punctaj obtinut 0 15 5 25,00 45,00 

Presedinte al comisiei de evaluare: 

Data: 
	o2,h,z2, 

Pattcak 



FISA PUNCTAJ 

procedura de atribuire pe perioada determinata a traseelor judetene rarnase neoperate din cadrul Prograinului de transport public judetean de persoane, prin 

curse regulate, in judetul Ialornita 

anuntul de participare nr. 560212022-G/01.03.2022 

Traseul  08 —  Slobazia — Iazu — Scanteia 

Ofertant Nr. in registrare Anul de fabricatie Categoria Aer conditionat Pret ofertat Punctaj total 

CIRIL COM B152CIR 2021 I DA 12 

Punctaj obtinut 30 15 5 20,83 70,83 

COMTRANS 1B71ACS 2003 1 DA 10 

Punctaj obtinut 0 15 5 25,00 45,00 

Traseul 07: Slobozia — Iazu — Murgeanca 

Ofertant Nr. inregistrare Anul de fabricatie Categoria Aer conditionat Pret ofertat Punctaj total 

COMTRANS B41ACS 2002 I DA 13 

Punctaj obtinut 0 15 5 25,00 45,00 

Membru al comisiel de evaluare: 

Data: le  ,o 
e 
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