
Anexa nr.1 
la Hotă ră rea CJ lalomi ţ a nr.   /65   din  	 02  2022 

CONTRACT 
DE DELEGARE 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 adrninistrativ 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 - PRESEDINTELE 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, judeţ ul Ialomiţ a, num ă rul de ordine in registrul comer ţ ului 
J21/298/1991 — localitatea Slobozia, licen ţ a de transport sr. L.T.P. nr. 1010423, cont 
R062BRD2305V02439422300, deschis la B.R.D. SLOBOZIA, reprezentat ă  prin Ţ UŢ UIANU 
STEFAN, avă nd func ţ ia de director general, pe de altă  parte, in ealitate de DELEGANT, 

au incheiat prezentul contract de delegare a gestiunii. 

CAPITOLUL H 
Obiectul contractului de delegare a gestiunii 

Art. 1. Obiectul contractului const ă  in: 
a) delegarea gestiunii servciului de transport public judeţ ean de persoane in vederea asigură rii in 

continuare a transportului public judelean de persoane prin curse regulate, pe traseul nr. 8 Slobazia — 
Iazu — Sdinteia  in conformitate cu obliga ţ iile asumate prin prezentul contract. 

b) dreptul ş i obligaţ ia de a utiliza ş i exploata infrastructura tehnico-edilitard aferent ă  serviciului 
de transport public judeţ ean de persoane, prin curse regulate, in aria administrativ-teritorial ă  a jude ţului 
Ialomi ţ a. 

Art. 2. Obiectivele delegatarului sunt: 
a) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populaţ iei ş i ale operatorilor economici pe 

teritoriul unit ăţ ilor administrativ-teritoriale din judetul Ialomi ţ a; 
b) imbună tăţ irea siguranţ ei rutiere, protec ţ iei mediului ş i calităţ ii transportului public jude ţ ean; 

deplas  area in condi ţ ii de siguranţă  ş i de eonfort, inclusiv prin asigurarea de risc a persoanelor 
transportate, precum ş i a bunurilor acestora prin polite de asigură ri; 

d) accesul egal ş i nediscriminatoriu al operatorilor de transport, respectiv al transportatorilor auto-
rizaţ i, la piaţ a transportului public judeţ ean; 

e) optimizarea func ţ ionă rii pieţ ei transportului public judetean prin asigurarea unui cadru coneu-
renţ ial normal, dinamic ş i loial. 

CAPITOLUL HI 
Dispozifii generate 

Art.3. (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 judeţ ean de persoane; 
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CAPITOLUL IV 
Durata contraetului 

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

CAPITOLUL V 
Drepturile pă rţ ilor 

Drepturile delegantului 

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

pentru bagajele lor, precum ş i pentru riscurile  cc pot decurge din efectuarea opera ţ iunilor de transport, in 
cazul transportului public judeţ ean  de  persoane prin curse regulate; 

c) să  utilizeze patrimoniul propriu sau inchiriat pentru asigurarea serviciului public judeţ ean de 
	eă lă tori prin curse regulate; 

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

Drepturile delegatarului 

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

satisfă cut interesul public, să  verifice respectarea obliga ţ iilor asumate prin contract, cu notificarea preala-
bilă  a delegantului ş i  in condi ţ iile prevă zute in caietul de sarcini ş i  in regulamentul serviciului; 

2. să  aprobe stuciiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea ş i modernizarea dotă rilor publi-
ce aferente serviciului public delegat; 

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

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

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

CAPITOLUL VI 
Obligaţ iile pă rţilor 

Obligaţ iile delegantului 

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

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

culului; 
4. să  asigure respectarea locurilor atunci and s-au emis legitima ţ ii de Mamie cu. loc; 
5. să  asigure urcarea ş i coborarea bagajelor din portbagajul autovehiculului; 
6 ,  să  nu admită  la transport in salonul autovehiculului: 

- materii greu mirositoare; 
materii inflamabile; 

- butelii de aragaz; 
butoaie  en  carbid; 
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- tuburi de oxigen; 
- materiale explozibile; 
- fume  cinematografice neambalate in cutii metalice; 
- produse caustice; 

materiale sau obiecte care prin natura, formatul sau dimensiunile lor pot produce daune sau pot 
murdă ri autovehiculul, bagajele sau irnbr ă că mintea că lă torilor; 

obiecte sau mdrfuri interzise la transport prin dispozi ţ iile legale; 
7. efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate rard a depăş i numă rul 

de locuri prevdzut in certificatul de inmatriculare al autovehiculului ; 
8. să  nu opreascd pentru urcarea sau coborArea pasagerilor intre statii in alte locuri cleat cele pre-

vă zute in grafieul de circulaţ ie, 
9 ,  sd asigure gratuit readucerea c ă lă torilor la punctul de plecare in cazul in care că lă toria nu se 

poate realiza pan ă  la destinaţ ie din cauz ă  de forţ d majoră  sau din vina transportatorului; 
10. s ă  asigure preluarea c ă l ă torilor din autovehiculele r ămase imobilizate pe traseu in termen ma-

xim de 3 ore; 
11. să  asigure c ă l ă torii ş i bagajele acestora pentru riscurile ce cad in sarcina operatorului de tran-

sport; 
12. să  emitd legitima ţ ii de că lă torie corespunzdtoare sumelor incasate pentru c ă lă tori si bagaje; 
13. sd utilizeze numai legitima ţ ii de că lă torie inseriate pentru pasageri ş i bagaje, inregistrate ca 

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

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

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

s-unt asezate pe culoarul de acces sau pe platforma din faţă  on din spate a autovehiculului; 
16. să  nu admită  la transport bagajele asezate pc scaunele libere din salonul autovehicutlului, chiar 

dacd spaţ iul ră mas neutilizat de că tre pasageri ar pennite acest luau; 
17. bagajele depuse in spaţ iul destinat bagajelor se manipuleaz ă  numai de că tre concluc ă tond auto; 
18. la eel  puţ in unul dintre capetele de traseu, prin registrul de miscue, să  se evidenţ ieze cursele 

proprii plecate si sosite; 
19. să  execute transportul strict in conformitate cu programul de circulaţ ie; 
20. s ă  asigure realizarea tuturor curselor  jar in caz de imobilizare a autovehiculelor, s ă  ia m ă suri 

de inlocuire a acestora; 
21 ,  să  anunţ e, ată t Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a, Cat si publieul eă lă tor, prin  once  mijloace, cu pri-

vire la cursele care nu pot fî  executate din cauzd de forţă  majoră  sau alte cauze; 
22. să  asigure oprirea in toate sta ţ iile prev ă zute in programul de circulaţ ie pentru urcarea ş i cobo-

rArea c ă l ă torilor ş i bagajelor; 
23. să  tin  blocheze staţ iile publice prin parcarea autovehiculelor detinute sau prin efeetuarea unor 

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

traseele deservite; 
25. să  asigure vdnzarea biletelor la capetele de linie ş i in autovehicul, inclusiv cu anticipa ţ ie; 
26.1a emiterea abonamentelor, s ă  respeete reglementdrile in vigoare; 
27. să  tm emitd legitimalii de că lă torie peste capacitatea autovehiculului exprimat ă  prin num ă rul 

de locuri pe scaune; 
28. sd accepte la transport to ţ i că lă torii care au legitimatii de că lă torie valabile pentru cursa res-

pectivă , in limita capacitdtii vehiculului; 
29. s ă  asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani; 
30. cursele dubluri efectuate pentru preluarea unui flux suplimentar de că l ă tori existent in punctele 

de imbarcare sau eele efectuate pentru preluarea pasagerilor de la un vehicul r ă mas imobilizat in traseu nu 
se consideră  curse noi; acestea se efectueaz ă  dup ă  acelaş i program de circulaţ ie ca al cursei dublate, in 
urmă toarele condi ţ ii: 
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- dep ăş irea capacit ăţ ii de preluare a autovehiculului initial; 
- mentionarea in foaia de parcurs a earacterului eursei; 

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

re, in contextul existen ţ ei pandemiei de Covid-19; 
33. in interiorul autovehiculului trebuie s ă  existe afi ş at numele conduc ă torului auto; 
34. autovehieulele trebuie s ă  fie echipate  Cu  instalatie de inc ă lzire ş i condiţ ionare a aerului in stare 

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

diilor, precum ş i cio  can  pentru spart geamurile in caz de necesitate; 
36 , in perioada de iarnă  autovehiculul trebuie s ă  fie echipat corespunz ă tor circulatiei pe drurnuri 

cu aderent ă  seă zută ; 
37. autovehiculul trebuie s ă  fie dotat cu spaţ ii de depozitare special amenajate pentru transportul 

bagajelor. Bagajele ce dep ăş esc capacitatea spa ţ iilor de depozitare pot fi transportate in remorci inchise, 
ataş  ate vehiculului; 

38. autovehiculele trebuie s ă  aib ă  un aspect estetic corespunz ă tor; 
39. autovehieulele trebuie s ă  fie inscrip ţ ionate  cu  insemnele operatorului de transport rutier; 
40 ,  autovehiculele trebuie s ă  fie dotate cu tahograf care va fi in functiune pe toată  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 kilometrice; 
42. locurile din salonul autovehiculului trebuie s ă  fie numerotate; 
43. autovehiculul trebuie s ă  aibă  locuri rezervate pentru invalizi, b ă trăni, femei ins ă reinate, 

persoane cu copii in brate; 
44. să  execute cursele numai cu autobuze/autocare care sunt mentionate in caietul de sarcini  at 

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

facilită ti specifice de transport, conform legislatiei in vigoare, sub saneţ iunea ineet ă rii contractului de 
delegare a serviciului public de transport rutier de persoane prin curse regulate la nivel judetean. 

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

Obligaţ iile delegatarului 

Art. 8. Delegatarul are urmă toarele 
1. s ă  elaboreze ş i să  aprobe Regulamentul serviciului ş i Caietul de sarcini al serviciului; 
2. s ă  notifice p ă rtilor interesate, la cerere, informatii referitoare la incheierea prezentului contract 

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

cc  decurg din calitatea sa de proprietar; 
4. s ă  nu-1 tulbure pe delegant in exereitiul drepturilor rezultate din prezentul contract de delegare; 
5. să  nu modifice in mod unilateral eontraetul de delegare, in afară  de cazurile prev ă zute expres de 

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

acestuia; 
7. s ă  verifice periodic unnă toarele: 
a) servieiile publice fiumizate ş i nivelul de calitate al acestora; 
b) indeplinirea indicatorilor de perfonnanţă ; 
c) asigurarea unor rela ţ ii echidistante ş i echilibrate intre delegant ş i utilizatori; 
8. să  verifiee in perioada derul ă rii contractului de delegate modul in care sunt respeetate elauzele 

acestuia de are delegant; 
9. să  informeze delegantul, cu 72 de ore inainte, in legă tură  cu efectuarea unor lucr ă ri la infra-

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

Art.9. (1) Tariful pentru Un bilet de că l ă torie valabil  pc  distanţ a dintre autogara-localitatea de 
plecare ş i autogara/localitatea de sosire, aş a cum sunt precizate in Programul de transport public judeţ ean 
de persoane, prin curse regulate, la data semnă rii prezentului contract, este de 10 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. nr. 272/2007 pentru aproba-
rea 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, dacă  situaţ ia o 
impune Ş l  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 modifică rile ş i completă rile ulterioare ş i prevederilor Nonnelor metodolo-
gice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor Cu handicap 
aprobate prin Hot ă rdrea Guvernului n.r. 1017/2018, beneficiaz ă  de gratuitatea transportului unn ă toarele 
categorii de persoane: 

a) persoanele cu handicap gray; 
b) persoanele cu handicap accentuat; 
c) insofitorii persoanelor cu handicap gray, numai in prezenţ a acestora; 
d) asistenţ ii personali  al  persoanelor cu handicap gray; 
e) insofitorii copiilor cu handicap accentual,  numai in prezenţ a acestora; 
f) persoanele cu afec ţ iuni renale care necesită  hemodializ ă  în  alte localit ăţ i deck cele de domiciliu; 
g) asistenţ ii personali sau inso ţ itorii persoanelor cu handicap care au afec ţ iuni renale care necesită  he-

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

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

CAPITOLUL VIII 
incetarea contractulai 

Art. 11. Prezentul contract de delegare a gestiunii inceteaz ă  in urmă toarele 
a) prin acordul p ă rtilor; 
b) la expirarea duratei stabilite in contract; 
c) prin denuntare unilateral ă , de că tre delegatar, cu condi ţ ia notifică 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 situaţ ia pierderii calit ăţ ii de operator de transport, din once calla de că tre delegant; 
f) la cererea motivat ă  a operatorului de transport transmis ă  cu 30 de zile inainte de incetarea efectu ă rii tra-
seului, cerere acceptat ă  de Consiliul Judetean Ialomi ţ a; 
g) alte cauze preY ă zute de lege; 
h) in condiţ iile art. 4 din prezentul contract; 

CAPITOLUL  ix  
Forta major ă  

Art. 12. (1)Forţ a majoră  este constatat ă  de o autoritate competent ă . 
(2) Forta major ă  exonereaz ă  partite contractante de indeplinire a obligaţ ifior asumate prin prezen-

tul contract, pe toat ă  perioada in care acesta ac ţ ioneaz ă . 
(3) indeplinirea contractului va fi suspendat ă  pe perioada de acţ iune a forţ ei majore, dar rail a pre-

judicia drepturile  cc  li se cuveneau par ţ ilor pană  la apari ţ ia acesteia. 
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(4) Partea care invoca forta major ă  este obligat ă  s ă  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 să  ia toate m ă surile posibile 
in vederea limită rii consecin ţ e1or lui. 

(5) Dac ă  forta major ă  acţ ioneaz ă  sau se estimeaz ă  că  va acţ iona pe o perioad ă  mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte p ă rţ i incetarea de plin drept a prezentului contract de 
delegare a gestiunii, ruă  ca vreuna dintre ele s ă  pretind ă  daune-interese. 

CAPITOLUL X 
Rezilierea contractului de delegare a gestiunii 

Art.13. (1) Mă sura rezilierii contractului se poate lua de că tre delegatar ca urmare a neindeplinirii 
in mod repetat, ru ă  motive temeinice, de că tre delegant, a uneia sau a mai multor obligaţ ii contractuale, 
nurnai in urma un-ai 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 urmă toarele eazuri: 
a) la declanş area  pro  cedurii falimentului impotriva delegantului; 
b) prin retragerea sau incetarea valabiiit ăţ ii licentei de transport a delegantului. 

CAPITOLUL Xl 
R ă spunderea contractuală  

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

(2) Delegantul i ş i asum ă  integral ră spunderea pentra prejudiciile cauzate tertilor din culpa sa pe 
toată  durata de valabilitate a contractului. Delegatarul va fi degrevat de once  responsabilitate pentru pre-
judiciile cauzate tertilor rezultate din executarea contractului. 

CAPITOLUL XII 
Litigii 

Art.15. P ă rtile convin ea toate neinţ elegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate 
din interpretarea, executarea  on  incetarea acestuia, 8 ă  fie rezolvate pe cale amiabil ă  de reprezentan ţ ii tor. 

Art.16. in cazul in care nu este posibil ă  rezolvarea litigiilor pe cale amiabil ă , pă rtile se pot adresa 
instanţ elor judec ă tore ş ti romane competente, potrivit legii. 

CAPITOLUL XIII 
Dispozitii finale 

Art,17. Limba care guverneaz ă  contractul este limb a. roman ă . 
Art.18. (1) In contextul incheierii ş i execut ă rii Contractului, p ă rtile vor prelucra o serie de date cu 

caracter personal, respectiv: 
(i) Datele  on  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 dezvă luite Delegata-

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

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

European ş i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fiziee in ceea ce prive ş te pre-
lucrarea datelor cu caracter personal ş i privind libera cireulaţ 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 earacter personal de că tre Delegant 
că tre alte entit ăţ i (spre exemplu, subcontractanti, imputerniciti, asocia ţ i, etc), prentru executarea contrac- 
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tului, Delegantul se va asigura e ă  entitatea anterior men ţ ionat ă  se va obliga s ă  respecte prevederile Regu-
lamentului general privind protectia datelor, anterior mentionat, inclusiv s ă  utilizeze datele cu caracter 
personal transmise doar in scopul fumizat, cu asigurarea respect ă rii confidenţ ialităţ ii. 

(5) At ă t Delegatarul (in calitate de operator de date) c ă t 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 c ă tre 
delegant doar in scopul incheierii ş i execut ă rii prezentului Contract, conform prevederilor aim. (2). Dele-
gantul va prelucra aceste date doar in scopul men ţ ionat 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 subcontractan ţ ilor/asocia ţ iilor/imputemiciţ ilor/ a 
altor asemenea entit ă ti 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 ce revin acestora 
in calitate de operator de date cu caracter personal conform legisla ţ iei aplicabile privind protectia datelor 
cu earacter personal. 

(6) Prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 
aprilie 2016 privind protec ţ ia persoanelor fizice in ceea ce 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 protectia datelor) se aplic ă  in mod direct, prioritar ş i imediat in 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 vigoare, ale Codului Civil ş i ale altor acte normative incidente. 

Art.20. Prezentul contract se poate modifica cu aeordul p ă rtilor, prin acte aditionale. 
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. 

	

DELEGA  TAR, 	 DELEGANT, 
JUDETUL L4LOMITA 

	
S.0 COMTRANS  S.Á  

PRESEDINTE, 	 DIRECTOR GENERAL, 

	

MARIAN PAVEL 
	

TUTUIANU STEFAN 

Director Executiv Adjunct D.CO, 
lulian Gregorian Dogaru 

Vizat legalitate, 

Director executiv D.LS.P, 
Vlad Cristian 
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RO ROMANIA 

CONSILIUL JUDEŢ EAN IALOMIŢ A 

 

LICENŢĂ  DE TRASEU 
Seria IL Nr. 003 

Servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate 

Prezenta licenţă  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 	p ă n ă  la 31.12.2022 

Eliberat ă  in baza Hotardrii Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr. 	din data 

Emitent: 

CONSILIUL JUDEŢ EAN IALOMIŢ A 

Data eliberă rii: 

PRESEDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Operatorul de transport nttier poate efectua servicii de transport jude ţ ean de 
persoane prin curse regulate pe traseul men ţ ionat pe verso numai cu autovehicule 
avand capacitatea men ţ ionată  in caietul de sarcini anexat i in conformitate Cu acesta. 

Anexa nr.2 
la Hotă rarea CJ Ialomita nr.  i(c. din  3,0 0Q  2022 



Traseul: 

SLOBOZIA IAZU - SCANT•IA 

Emisă  in baza, 

Hotară rii Consiliului Judeteanlornita nr. 	din data 	  

Seria IL Nr . 003 



CONS ILIUL JUDETEAN IALOMITA 	 OPERATOR DE TRANSPORT RUTIER 
S.0 COMTRANS S.A 

CAIET DE SARCINI AL LICENTEI DE TRASEU 
Seria IL Nr. 003 

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

A. Denumirea traseului: (008) SLOBOZIA — IAZU SCANTEIA 

DUS 

Km 
Nr .. 

staţ ie 
 Denumirea sta ţ iei 

INTORS 

Ora de p1ecare Ora de plecare 

Cl C2 C3 C4 Cl C2 C3 C4 

14.10 0 0 SLOBOZIA (AUTOGARA) 07.50 

14.19 5 1 SLOBOZIA NOUA 07.41 

14.44 21 2 IAZU 07.16 

14.50 25 3 SCANTEIA 07.10 



B. Conditii pentm asigurarea caietului de sarcini: 

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

2. Nr, de autovehieule necesare/nr. de inmatriculare: 
IL-03-ACS 

3. Amenaj ă rile si dot ă rile autovehiculului: 	23 LOCURI PE SCAUNE, Categ. I 

4. Numănil de soferi necesar: mat Reg. Consiliului (CEE) 561/2006 cu modific ătrile ş i compile-
tă rile ulterioare 

C. Contracte pentru utilizarea autog ă rilor/statiilor: 

Nr. 
Crt. 

Autogară  (statie) Nr./dat ă  contract Valabil pang. la:  

1.  SLOBOZIA 31.12.2022 

2.  IAZU 31.12.2022 

3.  SCANTEIA 31,12.2022 

OPERATOR DE TRANSPORT 	 CONSILIUL JUDEŢ EAN IALOMIŢ A 

S.0 COMTRANS S.A 
	

PRE Ş EDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Data emiterii: 



Anexa nr.3 
la Hotă ră rea CJ Ialomi ţ a nr. 	din 	2022 

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  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 JUDETEAN IALOMITA, pe de o parte, in ealitate de DELEGATAR, 

ş j 
Operatorul S.C. G&S TOURS S.R.L., codul unic de inregistrare RO 17305247, cu sediul 

principal in Voluntari, str. Florilor, nr. 41, jude ţul Ilfov, numă rul de ordine in registrul comer ţului 
J.23/461/2005 - localitatea Voluntari, licen ţ a de transport sr. L.T.P nr. 1010668, cont 
RO1OUGB10000162007522RON, deschis la Garanti Bank, reprezentat ă  prin O ţ et Dram Gabriel, 
avand func ţ ia de director, pe de altă  parte, in calitate de DELEGANT, 
au incheiat prezentul contract de delegare a gestiunii. 

CAPITOLUL  II  
Obiectul contractului de delegare a gestiunii 

Art. 1. Obiectul contractului const ă  in: 
a) delegarea gestiunii servciului de transport public jude ţ ean de persoane in vederea asigură rii in 

continuare a transportului public judelean de persoane prin curse regulate, pe traseul nr. 11 Slobozia — 
Milosesti — Tov ă ră sia  in conformitate cu obliga ţ iile asumate prin prezentul contract. 

b) dreptul ş i obligaţ ia de a utiliza ş i exploata infrastructura tehnico-edilitar ă  aferent ă  serviciului 
de transport public judeţ ean de persoane, prin curse regulate, in aria administrativ-teritorial ă  a judeţ ului 

Art. 2. Obiectivele delegatarului sunt: 
a) satistacerea  cu  prioritate a nevoilor de transport ale populaţ iei ş i ale operatorilor economici pe 

teritoriul unit ăţ ilor administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţ a; 
b) imbună tăţ irea siguran ţ ei rutiere, protec ţ iei mediului ş i calităţ ii transportului public judeţ ean; 
c) deplasarea in condi ţ ii de siguranţă  ş i de contort, inclusiv prin asigurarea de rise a persoanelor 

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

rizaţ i, la piaţ a transportului public judeţ ean; 
e) optimizarea fune ţ ionă rii pieţ ei transportului public judeţ ean prin asigurarea unui cadru concu-

renţ ial normal, dinamic ş i loial. 

CAPITOLUL  III  
Dispozitii generate 

Art.3. (1) Documentele Contractului de delegare a gestiunii sunt: 
- Regulamentul pentru efectuarea transportului jude ţ ean de persoane; 
- Caietul de sareini al serviciului de transport public judeţ 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 pă rtilor 

Drepturile delegantului 

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

pentru bagajele lor, precum ş i pentru riscurile cc pot decurge 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 judeţ ean de 
că lă tori prin curse regulate; 

d) s ă  utilizeze infrastructura tehnico-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 servieiul public delegat, s ă  verifice modul in care este 

satisfă cut interesul public, s ă  verifice respectarea obligatiilor asumate prin contract, Cu notificarea preala-
bilă  a delegantului ş i in conditiile prev ă 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 serviciului public delegat; 

3. s ă  modifiee, in mod unilateral, partea reglementar ă  a contractului de delegare din motive ex-
ceptionale legate de interesul national sau local; 

4. să  rezilieze contractul, in condi ţ iile legii, în eazul in care delegantul nu- ş i respect ă  obligaţ iile 
asumate prin contractul de delegare; 

5. să  solicite rnotivat, in cazurile prev ă zute de lege, retragerea licen ţ ei de traseu eliberat ă  delegan-
tului. 

CAPITOLUL VI 
Obliga ţ iile pă rţ ilor 

Obliga ţ iile delegantului 

Art. 7. Delegantul are urm ă toarele obligatii; 
1. s ă  utilizeze pe timpul execut ă rii transportului placa de traseu, cu indicarea executantului ş i a 

caracterului cursei; 
2. s ă  supravegheze urearea ş i coborarea pasagerilor; 
3. mijlocul de transport nu trebuie s ă  cireule cu u ş ile deschise sau cu pasageri pe seara autovehi-

culului; 
4. s ă  asigure respectarea locurilor atunci când s-au emis legitima ţ ii de că lă torie cu be; 
5. s ă  asigure urcarea ş i coboră rea bagajelor din portbagajul autovehiculului; 
6. s ă  nu admită  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, formatul sau dimensiunile lor pot produce daune sau pot 

murdă ri autovehiculul, bagajele sau imbr ă că mintea eă lă torilor; 
- obiecte sau m ă rfiri interzise la transport prin dispozi ţ iile legale; 

7. efectuarea transportului public judeţ ean de persoane prin curse regulate fă ră  a depăş i numă rul 
de  locuri prev ă zut in certificatul de inmatriculare al autovehiculului ; 

8. să  flu  oprească  pentru urcarea sau coborarea pasagerilor ?titre staţ ii in alte locuri decat cele pre-
vă zute in graficul de circulaţ ie; 

9. să  asigure gratuit readucerea c ă lă torilor la punctul de plecare in cazul in care că l ă toria nu se 
poate realiza pan ă  la destinaţ ie din cauz ă  de forţă  majoră  sau din vina transportatorului; 

10. s ă  asigure preluarea e ă lă torilor din autovehiculele r ă mase imobilizate pe traseu in termen ma-
xim de 3 ore; 

11. să  asigure c ă lă torii ş i bagajele acestora pentru riscurile  cc cad in sarcina operatorului de tran-
sport; 

•  12. să  ernită  legitimaţ ii de că lă torie corespunz ă toare sumelor incasate pentru c ă lă tori ş i bagaje; 
13. să  utilizeze numai legitima ţ ii de că lă torie inseriate pentru pasageri ş i bagaje, inregistrate ca 

documente cu regim special; 
14. să  nu permit ă  că lă toria deck in baza legitimaţ iflor de că lă torie/abonamentelor valabile, pre-

cum ş i a legitimaţ iilor speciale; 
15. in salonul autovehiculului pot fi transportate numai bagajele de mă nă  care pot fi finute in 

marl sau in plasa portpachet, in salonul autovehiculului nu pot fi transportate bagajele care: 
- nu se ineadreaz ă  in categoria bagajelor de ma,* 

con ţ in produse neadmise la transport; 
- sunt a ş ezate pe culoarul de acees sau pe platforma din faţă  on din spate a autovehiculului; 
16. s ă  nu admită  la transport bagajele a ş ezate pe scaunele libere din salonul autovehiculului, chiar 

dacă  spaţ iul ră mas neutilizat de că tre pasageri  an  permite acest lucru; 
17. bagajele depuse in spaţ iul destinat bagajelor se manipuleaz ă  numai de că tre conducă torul auto; 
18. la eel  puţ in unul dintre capetele de traseu, prin registrul de miş eare, s ă  se .  evidenţ ieze cursele 

proprii plecate ş i sosite; 
19. să  execute transportul strict in conforinitate cu programul de circulaţ ie; 
20. să  asigure realizarea tuturor curselor  jar in caz de imobilizare a autovehieulelor, s ă  ia mă suri 

de inlocuire a acestora; 
21. s ă  arm*, ată t Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a, eat i  publicul eă lă tor, prin  once  mijloace, cu pri-

vire la cursele care nu pot fi executate din cauz ă  de forţă  majoră  sau alte eauze; 
22. s ă  asigure oprirea  in  toate sta ţ iile prevă zute in programul de circulaţ ie pentru urcarea ş i cobo-

ră rea c ă lă torilor ş i bagajelor; 
23. s ă  nu bloeheze sta ţ iile publice prin parcarea autovehiculelor de ţ inute sau prin efectuarea unor 

lueră ri de intrefinere/repara ţ ii la acestea; 
24. să  asigure suplimentar autovehicule pentru preluarea fluxurilor ocazionale de că l ă tori de pe 

traseele deservite; 
25. să  asigure vanzarea biletelor la capetele de linie ş i in autovehicul, inclusiv cu anticipa ţ ie; 
26. la emiterea abonamentelor, s ă  respeete reglement ă rile in vigoare; 
27. s ă  nu emită  legitimaţ ii de că l ă torie peste capacitatea autovehiculului exprimat ă  prin numă rul 

de locuri pe scaune, 
28. să  accepte la transport to ţ i că lă torii care au legitimaţ ii de că lă torie valabile pentru cursa res-

pectivă ,  ín  limita capacit ăţ ii vehiculului; 
29. să  asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani; 
30. cursele dubluri efeetuate pentru preluarea unui flux suplimentar de că 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 circulaţ ie ca al cursei dublate, in 
urrnă toarele condi ţ ii: 
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- dep ăş irea capaeit ăţ ii de preluare a autovehiculului 
- mentionarea in foaia de parcurs a earacterului cursei; 

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

re, in contextul existen ţ ei pandemiei de Covid-19; 
33. in interiorul autovehiculului trebuie s ă  existe afi ş at numele conduc ă torului auto; 
34. autovehieulele trebuie s ă  fie eehipate cu instala ţ ie de incă lzire $i conditionare a aerului in stare 

de funcţ ionare; 
35. la bordul autovehieulului 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 iamă  autovehicuhd trebuie s ă  fie echipat corespunz ă tor eireula ţ 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  cc  dep ă $ese capacitatea spa ţ iilor de depozitare pot fi transportate in remorci inehise, 
ata ş ate vehiculului; 

38. autovehiculele trebuie s ă  aib ă  un aspect estetic corespunz ă tor; 
39. autovehiculele trebuie s ă  fie inseriptionate cu insemnele operatorului de transport rutier; 
40. autovehieulele trebuie s ă  fie dotate cu tahograf care va fi in func ţ iune pe toat ă  durata desfă -

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

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

persoane eu copii in bratt; 
44. s ă  execute eursele numai cu autobuze/autocare care sunt men ţ ionate in caietul de sarcini al 

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

faeilit ăţ i specifice de transport, conform legislaţ iei in vigoare, sub sanc ţ iunea incet ă rii contractului de 
delegare a serviciului public de transport inner de persoane prin curse regulate la nivel judeţ ean. 

46. s ă  implementeze, s ă  asigure ş i să  pun în  aplicare setul de mă suri prevă zute de reglement ă rile 
legale in vigoare, de prevenire ş i control a virusului SARS-CoV-2. 

Obliga ţ üte delegatarului 

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

de delegare; 
3. să  iş i asume, pe perioada derul ă rii contraetului de delegare, toate responsabilit ă tile ş i obligatiile 

cc  deeurg din calitatea sa de proprietar; 
4. să  nu-1 tulbure pe delegant in exerci ţ iul drepturilor rezultate din prezentul contract de delegare; 
5. să  nu modifice in mod unilateral eontractul de delegare, in afar ă  de cazurile prevă zute expres de 

lege; 
6. să  notifice delegantului apari ţ ia orică ror imprejur ă ri de natura sa aduc ă  atingere drepturilor 

acestuia; 
7. să  verifice periodic urmă toarele: 
a) servichle publice furnizate ş i nivelul de calitate al acestora; 
b) indeplinirea indicatorilor de performanţă ; 
c) asigurarea unor rela ţ ii echidistante ş i eehilibrate intre delegant $i utilizatori; 
8. s ă  verifiee in perioada derul ă rii contractului de delegare modul in care sunt respectate clauzele 

acestuia de că tre delegant; 
9. SA informeze delegantul,  cu  72 de ore inainte, in legă tură  cu efeetuarea unor luer ă ri la infra-

structura ratier ă  pe traseul deservit de acesta. 
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CAPITOLUL VII 
Tariful practicat 

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 so sire,  aş a cum sunt precizate in Programul de transport public jude ţ ean 
de persoane, prin curse regulate, la data semnă rii prezentului contract, este de 9 lei. 

Operatorul poate solicita in decursul derul ă rii contractului ajustarea/modificarea tarifului pe 
că lă torie, in confonnitate cu prevederile Ordinului pre ş edintelui A.N.R.S.C, nr, 272 12007 pentru aproba-
rea Nonnelor-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 legale in materie. 

Art. 10. (1) Potrivit prevederilor Legii .iir. 448 72006 privind protec ţ ia ş i promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, Cu  modific ă rile ş i completă rile ulterioare ş i prevederilor Norrnelor metodolo-
gice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap 
aprobate prin Hot ă ră rea Guvemului nr. 1017/2018, beneficiaz ă  de gratuitatea transportului urm ă toarele 
categorii de persoane: 

a) persoanele cu handicap gray; 
b) persoanele cu handicap accentuat; 
c) inso ţ itorii persoanelor cu handicap gray, numai in 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; 
f) persoanele cu afec ţ iuni renale care necesit ă  hemodializ ă  in alte localit ăţ i deck cele de domieiliu; 
g) asisten ţ ii personali sau inso ţ itorii persoanelor cu handicap care au afec ţ iuni renale care necesită  he-

modializ ă  in alte localit ăţ i deck cele de domiciliu. 
(2) Acoperirea financiar ă  a costului că lă toriilor efectuate de persoanele care beneficiaz ă , potrivit legii, 

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

CAPITOLUL VIH 
incetarea contractultti 

Art. 11. Prezentul contract de delegare a gestiunii inceteaz ă  in unnă toarele situaţ ii: 
a) prin acordul p ă rţ ilor; 
b) la expirarea duratei stabilite in contract; 
c) prin denun ţ are unilateral ă , de care delegatar, cu condi ţ ia notific ă rii 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 calit ăţ ii de operator de transport, din once  eauz ă , de ckre delegant; 
0 la cererea motivat ă  a operatorului de transport transmis ă  cu 30 de zile inainte de incetarea efectu ă rii tra-
seului, cerere acceptat ă  de Consiliul Jude ţ ean Ialomiţ a; 
g) alte cauze prev ă zute de lege; 
h)  în  condi ţ iile art. 4 din prezentul contract; 

CAPITOLUL  lx  
Forta major ă  

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 obligaţ iilor asumate prin prezen-

tul contract, pe toată  perioada in care acesta ac ţ ionează . 
(3) indeplinirea contractului va fi suspendat ă  pe perioada de acţ iune a forţ ei majore, dar fă ră  a pre-

judicia drepturile ce li se cuveneau par ţ ilor pă nă  la apariţ ia acesteia. 
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(4) Partea care invoca forta major ă  este obligat ă  s ă  notifice celeilalte p ă rţ i, in termen de 15 zile ş i  
in mod complet, producerea evenimentului, precum ş i dovada fortei maj  ore  ş i să  ia toate m ă surile posibile 
in vederea lirnit ă rii consecinţ elor lui. 

(5) Dacă  forţ a majoră  ac ţ ioneaz ă  sau se estimeaz ă  că  va acţ iona  pc  o perioadă  mai mare de 6 luni, 
fiecare pane va avea dreptul sa notifice celeilalte p ărţ i incetarea de plin drept a prezentului contract de 
delegare a gestiunii, fă ră  ca vreuna dintre ele s ă  pretind ă  daune-interese. 

CAPITOLUL X 
Rezilierea contractului de delegare a gestiunii 

Art.13. (1) M ă sura rezilierii contractului se poate lua de c ă tre delegatar ca unnare a neindeplinini 
in mod repetat, fă ră  motive temeinice, de că tre delegant, a uneia sau a mai multor obligaţ ii contractuale, 
numai in unna unui preaviz adresat delegantului, si se poate pune  în  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 urrn ă toarele cazuri: 
a) la declanş area procedurii falimentului impotriva delegantului; 
b) prin retragerea sau incetarea valabilit ăţ ii licentei de transport a delegantului. 

CAPITOL UL XI 
Rlispunderea contractual' 

Art.14. (1) incă lcarea prevederilor contractului atrage r ă spunderea disciplinară , eivilă , contraven-
ţ ională  dup caz. 

(2) Delegantul isi asum ă  integral ră 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 executarea contractului. 

CAPITOLUL XII 
Litigii 

Art.15. P ă rtile cOnvin ca toate neinţ elegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate 
din interpretarea, executarea  on  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 , p ărţ ile se pot adresa 
instanţ elor judec ă tore ş ti române competente, potrivit legii. 

CAPITOLUL  XIII  
Dispozitii finale 

Art.17. Limba care guvemeaz ă  contractul este limba rom ă nă . 
Art.18. (1) In contextul incheierii si execut ă rii Contractului, par* vor preluera o serie de date cu 

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

ale Delegatarului) dezv ă luite de Delegatar e 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 earacter personal că tre Delegant este strict legat de derularea pre-

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

European ş i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind proteetia persoanelor fizice in ceea  cc  prive ş te pre-
lucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulaţ 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 necesar ă  transmiterea unor date cu caracter personal de că tre Delegant 
că tre alte entit ăţ i (spre exemplu,  sub  contractanti, imputemici ţ i, asociaţ i, 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 mentionat, inclu.siv s ă  utilizeze datele cu caracter 
personal transmise dour in scopul fumizat, cu. asigurarea respect ă rii confidentialit ă tii. 

(5) Atat 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 c ă tre 
delegant doar în scopul ipcheierii ş i execut ă rii prezentului Contract, conform prevederilor aim. (2). Dele-
gantul va preluera aceste date doar in scopul mentionat la aim. (2) en respectarea Regulamentului general 
privind protectia 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/imputemicitilor/ a 
altar asemenea entit ăţ i ale contractantului care au fost comunicate achizitorului) vor fi prelucrate doar 
pentru scopul incheierii ş i execută rii contractului. 

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

(6) Prevederile Regulamentului (UE) 2016 1679 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 eirculatie a acestor date ş i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regularnentul gene-
ral privind protectia datelor) se aplic ă  in mod direct, prioritar ş i imediat in executarea prezentului con-
tract. 

Art.19. in toate problemele care nu sunt prev ă zute în prezentul contract, p ă rtile se supun prevede- 
rilor legislatiei specifice in vigoare, 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 semnat ast ă zi, 	  ş i s-a incheiat in 2(dou ă ) 

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

DELEGA  TAR,  
JUDETUL IALOMITA 

PREFEDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Director Executiv Adjunct D.CO, 
Mian Gregorian Dogaru 

Vizat legalitate, 

Director executiv D.LS.P, 
Vlad Cristian 

DELEGANT, 
S.0 G&S TOURS S.R.L 

ADMINISTRATOR, 
OTET DRAG05' GABRIEL 
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RO ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢ EAN IALOMIŢ A 

 

LICENŢ Â DE TRASEU 
Seria IL Nr. 006 

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

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

S.0 G&S TOURS S.R.L 
VOLUNTARI, JUD. ILFOV 
RO 17305247 

Valabilă  de la data de 	pă nă  la 31.12.2022 

Eliberat ă  în baza Hot ă ră rii Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr. 	din data 

Emitent: 

CONSILIUL JUDEŢ EAN IALOMIŢ A 

Data eliber ă rii: 

PRE$EDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Operatorul de transport rutier poate efectua servicii de transport jude ţ ean de 
persoane prin curse regulate pe traseul men ţ ionat pe verso numai Cu autovehicule 
avand capacitatea men ţ ionată  in caietul de sarcini anexat ş i in conformitate Cu acesta. 

Anexa nr.4 
la Hotă rdrea CJ Ialomi ţ a nr.  IG 7D  din   30 -og  2022 



Traseul: 

SLOBOZIA — MILOSESTI — TOVÂRĂŞ IA 

Emis ă  in baza, 

Hotararii Consiliului Judetean Talomita nr. 	din data 

Seria IL Nr . 006 



CONSILIUL JUDEŢ EAN IALOMIŢ A 	 OPERATOR DE TRANSPORT RUTTER 
S.0 G&S TOURS S.R.L 

CAIET DE SARCINI AL LICEN Ţ EI DE TRASEU 
Seria IL Nr. 006 

Servieli de transport public judetean de persoane prin curse regulate 

A. Denumirea traseului: (011) SLOBOZIA MILO Ş EŞ TI - TOVĂ R'AŞ IA 

DUS 

Km 
Nr. 

static 

INTORS 

Ora de pleeare Denumirea sta ţi ei Ora de plecare 

Cl C2 C3 C4  C l C2 C3 C4 

09.45 13.30 16.20 17.30 0 0 SLOBOZIA AUTOGARA 12.30 15.50 06.30 08.00 

09.57 13.42 16.32 17.42 8 1 AMARA 12.18 15,38 06.12 07.48 

10.17 14.02 16.52 18.02 22 2 GRIVITA S.M.A. 11.58 15.18 05.58 07.28 

10.20 14.05 16.55 18.05 23 3 GRIVITA CENTRU 11.55 15.15 05.55 07.25 

10,26 14.11 17.01 18.11 27 4 MILOSESTI RAM. 11.49 15.09 05.49 07.19 

10.31 14.16 17.06 18.16 29 5 MILOSESTI 11.44 15.04 05.44 07.14 

10.35 14,20 17.10 18.20 30 6 NICOLESTI 11.40 15.00 05.40 07.10 

10.45 14,30 17.20 18.30 35 7 TOVARASIA 11.30 14.50 05.30 07.00 



B. Conditii pentru asigurarea eaietului de sarcini: 

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

2. Nr. de autovehieule necesare/nr. de inmatriculare: 

1/IF-67-GXS 

2/IF-65-GXS 
3. Amenaj ă rile ş i dotă rile autovehiculului: 	23 LOCURI PE SCAUNE, Categ. I 

4. Numă rul de soferi necesar: conf. Reg. Consiliului (CEE) 561/2006 cu rnodific ă rile i comple-
tă rile ulterioare 

C. Contracte pentru utilizarea autog ă ri1or/statiilor: 

Nr. 

Crt. 
Autogară  (st4ie) Nr./dat ă  contract Valabi1 p ă nă  la: 

0 SLOBOZIA AUTOGARA 31.12.2022 

I AMARA 31.12.2022 

2 GRIVITA S.M.A. 31.12.2022 

GRI  VITA CENTRU 31,12.2022 

4 M I LOSEST I RAM. 31.12.2022 

5 MILOSESTI 31.12.2022 

6 NICOLESTI 31.12.2022 

TOVARASIA 31.12.2022 

OPERATOR DE TRANSPORT 
	

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

S.0 G&S TOURS S.R.L 
	

PRE$EDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Data emiterii: 



Anexa nr.5 
la Hotă ră rea CJ Ialomiţ a nr.   (6S   din  k oW  2022 

CONTRACT 
DE DELEGARE A GESTIUNH SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC JUDETEAN DE 

PERSOANE, PRIN CURSE REGULATE 
Nr. 	din 	  

CAPITOLUL I 
Plirti contractante 

JUDETUL IALOMITA, Cu  sediul administrativ in municipiul Slobozia, Piata Revolutiei, nr. 1, 
cod fiscal 4231776 cont RO69TREZ39121350201XXXXX deschis la TREZORERIA SLOBOZIA, tele-
fon/fax 0243/230.200, 0243/230.250 reprezentat prin MARIAN PAVEL - PRESEDINTELE CONSI-
LIULUI JUDETEAN IALOMITA, 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 SLOB  OZIA, str. Amara, nr. 17, judetul Ialomi ţ a, numă rul de ordine in registrul comer ţului 
J21/298 11991 — localitatea Slobozia, licen ţ a de transport sr. L.T.P. nr. 1010423, cont 
R062BRD230SV02439422300, deschis la B.R.D. SLOBOZIA, reprezentat ă  prin TUTUIANU 
STEFAN, avdnd funcţ ia de director general, pe de altă  parte, in calitate de DELEGANT, 
au incheiat prezentul contract de delegare a gestiunii. 

CAPITOLUL H 
Obieetul contractului de delegare a gestiunii 

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

continuare a transportului public judeţ ean de persoane prin curse regulate, pe traseul nr. 15 Slobozia — 
Ciulnita — Borduselu  in conformitate cu obliga ţ iile asumate prin prezentul contract. 

b) dreptul ş i obligaţ ia de a utiliza  i  exploata infrastructura tehnico-edilitard aferent ă  serviciului 
de transport public judeţ ean de persoane, prin curse regulate, in aria administrativ-teritorial ă  a jude ţ ului 
Ialomi ţ a. 

Art. 2. Obiectivele delegatarului sunt: 
a) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populaţ iei ş i ale operatorilor economici pe 

teritoriul unit ăţ ilor administrativ-teritoriale din judetul Ialomi ţ a; 
b) imbundt ăţ irea siguranţ ei rutiere, protec ţ iei mediului ş i calităţ ii transportului public judeţ ean; 
c) deplasarea in condiţ ii de siguranţă  ş i de confort, inclusiv prin asigurarea de rise a persoanelor 

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

rizaţ i, la piaţ a transportului public judeţ ean; 
e) optimizarea func ţ ionă rii pieţ ei transportului public judeţ ean prin asigurarea unui cadru concu-

renţ ial normal, dinamic $i loial. 

CAPITOL UL III  
Dispozitii generate 

Art.3. (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 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 parţilor 

Drepturile delegantului 

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

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

c) s ă  utilizeze patrimoniul propriu sau inchiriat pentru asigurarea servieiului public judetean de 
că l ă tori prin curse regulate; 

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

Drepturile delegatarului 

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

satisfă cut interesul public, să  verifice respectarea obliga ţ iilor asumate prin contract, cu  notificarea preala-
bilă  a delegantului ş i in conditiile prev ă 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 serviciului public delegat; 

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

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

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

CAPITOLUL VI 
Obligaţ iile pă rţ ilor 

Obligaţ iile delegantului 

Art. 7. Delegantul are urmă toarele 
1. să  utilizeze pe timpul execut ă rii transportului placa de traseu,  en  indicarea executantului ş i a 

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

culului; 
4. s ă  asigure respectarea locurilor atunci child s-au emis legitimatii de că lă torie  en  loc; 
5. s ă  asigure urcarea ş i coboră rea bagajelor din portbagajul autovehiculului; 
6. s ă  nu admită  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  în  cutii metalice; 

produse caustice; 
materiale  sari  obiecte care prin natura, fonnatul sau dimensiunile lor pot produce daune sau pot 

murdă ri autovehiculul, bagajele sau imbr ă cămintea c ă lă torilor; 
obiecte sau m ă rfuri interzise la transport prin dispoziţ iile legale; 

7. efectuarea transportului public judeţ ean de persoane prin curse regulate fară  a depăş i numă rul 
de locuri prev ă zut in certificatul de inmatriculare al autovehiculului ; 

8. să  nu opreasc ă  pentru urcarea sau cobor ă rea pasagerilor intre sta ţ ii in alte locuri dec ă t cele pre-
vă zute in graficul de circulaţ ie; 

9. s ă  asigure gratuit readucerea c ă lă torilor la punctul de plecare in cazul in care că lă toria nu se 
poate realiza pad, la destinaţ ie din cauză  de forţă  majoră  sau din vina transportatorului; 

10. s ă  asigure preluarea c ă lă torilor din autovehiculele r ămase imobilizate pe traseu in tennen ma-
xim de 3 ore; 

11. s ă  asigare c ă lă torii ş i bagajele acestora pentru riscurile  cc cad in sarcina operatorului de tran-
sport; 

12. s ă  =it'd legitimaţ ii de că lă torie corespunz ă toare sumelor incasate pentru c ă lă tori ş i bagaje; 
13. s ă  utilizeze numai legitima ţ ii de că lă torie inseriate pentru pasageri ş i bagaje, inregistrate ca 

documente cu regim special; 
14. s ă  nu pennită  că lă toria deck in baza legitirna ţ iilor de că lă torie/abonamentelor valabile, pre-

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

mă nă  San in plasa portpachet. in salonul autovehiculului nu pot fi transportate bagajele care: 
- nu se incadreaz ă  in categoria bagajelor de mă nă ; 
- contin produse neadmise la transport; 

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

dacă  spaţ iul rămas neutilizat de care pasageri ar pennite acest lucru; 
17. bagajele depuse in spaţ iul destinat bagajelor Sc manipuleaz ă  nurnai de care conduckorul auto; 
18. la cel puţ in unul dintre capetele de traseu, prin registrul de mi ş care, s ă  se evidenţ ieze cursele 

proprii plecate ş i  so site;  
19. s ă  execute transportul strict in confonnitate cu programul de circulaţ ie; 
20. s ă  asigure realizarea tuturor curselor iar in caz de imobilizare a autovehiculelor, s ă  ia mă suri 

de inlocuire a acestora; 
21. s ă  arm*, atk Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a, c ă t  i  publicul c ă lă tor, prin  once  mijloace, cu pri-

vire la cursele care nu pot fi executate din cauză  de forţă  major  ă  sau alte cauze; 
22. să  asigure oprirea  în  toate staţ iile prev ă zute in programul de circulaţ ie pentru urcarea ş i cobo-

ră rea c ă lă torilor ş i bagajelor; 
23. să  nu blocheze sta ţ iile publice prin parcarea autovehiculelor de ţ inute sau prin efectuarea unor 

lucră ri de intreţ inere/repara ţ ii la acestea; 
24. s ă  asigure suplirnentar autovehicule pentru preluarea fluxurilor ocazionale de că lkori de pe 

traseele deservite; 
25. s ă  asi,gure v ă nzarea biletelor la capetele de linie ş i  in autovehicul, inclusiv cu anticipa ţ ie; 
26. la emiterea abonamentelor, s ă  respecte reglementă rile in vigoare; 
27. s ă  nu emită  legitimaţ ii de că l ă torie peste capacitatea autovehiculului exprimat ă  prin num ă rul 

de locuri pe scaune; 
28. să  accepte la transport toţ i că lă torii care au legitimaţ ii de că lkorie valabile pentru cursa res-

pectiv ă , in limita capacit ăţ ii vehiculului; 
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 ode efectuate pentru preluarea pasagerilor de la un vehicul r ămas imobilizat in traseu nu 
se consideră  curse noi; acestea se efectueaz ă  după  acelaş i program de circulaţ ie ca al cursei dublate, in 
urmă toarele condi ţ ii: 
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depăş irea eapacit ă tii de preluare a autovehiculului initial; 
- menţ ionarea in foaia de pareurs a earacterului cursei; 

31. autovehieulele trebuie s ă  aibă  inspeetia tehnic ă  periodic ă  efeetuat ă  la tennen; 
32. autovehieulele trebuie salubrizate, sp ă late ş i dezinfeetate potrivit normelor legale in vigoa-

re, in contextul existen ţ ei pandemiei de Covid-19; 
33. in interiorul autovehieulului trebuie s ă  existe afi ş at numele conduc ă torului auto; 
34. autovehiculele trebuie s ă  fie echipate  cu  instalaţ ie de ineă lzire ş i conditionare a aerului in stare 

de fimeţ 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 iarnă  autovehieulul trebuie s ă  fie echipat corespunz ă tor eircula ţ iei pe drumuri 

cu aderen ţă  scă zut ă ; 
37. autovehiculul trebuie s ă  fie dotat cu spatii  de  depozitare special amenajate pentru transportul 

bagajelor. Bagajele ee dep ăş ese eapacitatea spa ţ iilor de depozitare pot fi transportate in remorci inchise, 
ata ş ate vehiculului; 

38. autovehiculele trebuie s ă  aibă  un aspect estetic corespunz ă ton 
39. autovehiculele trebuie s ă  fie inseriptionate cu insemnele operatorului de transport rutier; 
40. autovehieulele trebuie s ă  fie dotate eu tahograf care va fi in func ţ iune pe toată  durata desfă -

ş ură rii transportului, conform reglementă rilor in vigoare; 
41. in interiorul salonului autovehieulului trebuie afi ş at tarifill de transport pe baz ă  de bilet, pe 

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

persoane cu copii in braţ e, 
44. să  execute cursele numai cu autobuze/autocare care sunt menţ ionate  în  caietul de sarcini al 

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

faeilit ă ti specifice de transport, conform legislaţ iei in vigoare, sub sanctiunea incet ă rii eontractului de 
delegare a serviciului public de transport rutier de persoane prin curse regulate la nivel judetean. 

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

Obligatiile delegatarului 

Art. 8. Delegatarul are urmă toarele 
1.  s ă  elaboreze ş i să  aprobe Regulamentul serviciului ş i Caietul de sareini al serviciului; 
2. s ă  notifiee p ă rtilor interesate, la cerere, informa ţ ii referitoare la ineheierea prezentului contract 

de delegare; 
3. să  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. s ă  nu-I tulbure pe delegant in exerci ţ iul drepturilor rezultate din prezentul contract de delegare; 
5. să  nu modifice in mod unilateral eontractul de delegate, in afară  de cazurile prev ă zute expres de 

lege; 
6. să  notifice delegantului aparitia orie ă ror imprejură ri de natura sa aducă  atingere drepturilor 

acestuia; 
7. să  verifice periodic urmă toarele: 
a) serviciile publice furnizate ş i nivelul de ealitate al acestora; 
b) indeplinirea indicatorilor de performantă ; 
e) asigurarea unor rela ţ ii echidistante ş i echilibrate intre delegant ş i utilizatori; 
8. să  verifice  în  perioada derul ă rii contractului de delegare modul in care sunt respectate elauzele 

acestuia de că tre delegant; 
9. să  informeze delegantal, cu 72 de ore inainte, in legă tură  cu efectuarea unor lucr ă ri la infra-

structura rutier ă  pe traseul deservit de acesta. 
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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 ş i autogara/localitatea de sosire, a ş a cum sunt precizate Tn Programul de transport public judetean 
de persoane, prin curse regulate, la data semnă 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. nr. 272/2007 pentru aproba-
rea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea ş i modificarea tarifelor pentru serviciile de transport 
public local $i judetean de persoane modificat prin Ordin nr. 134 din 18 aprilie 2019, dac ă  situatia 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 modifickile ş i cornplet ă tile ulterioare ş i prevederilor Normelor metodolo-
gice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap 
aprobate prin Hotă ră rea Guvernului nr. 1017/2018, beneficiaz ă  de gratuitatea transportului un -nkoarele 
categorii de persoane: 

a) persoanele cu handicap gray; 
b) persoanele cu handicap accentuat; 
c) insotitorii persoanelor cu handicap gray, numai Tn prezenta acestora; 
d) asistentii personali ai persoanelor cu handicap gray; 
e) insotitorii copiilor cu handicap accentuat, numai in prezenţ a acestora; 
1) persoanele  en  afectiuni renale care necesită  hemodializ ă  in alte localită ti dec ă t cele de domiciliu; 
g) asistentii personali sau insotitorii persoanelor cu handicap care an afectiuni renale care necesită  he-

modializă  in alte localitki deck 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. Ialomi ţ a, in conformitate cu prevederile 
Normelor metodologice aprobate prin Hot ă ră rea 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 urmă toarele situkii: 
a) prin acordul p ă rţ ilor; 
b) la expirarea duratei stabilite in contract; 
c) prin denuntare unilateral ă , de că tre delegatar, cu conditia notific ă rii prealabile a delegantului cu cel 
putin 60 de zile inainte de data incetă rli contractului; 
d) in cazul reorganiz ă rii judiciare sau a falimentului delegantului; 
e) in situaţ ia pierderii calitkii de operator de transport, din mice eau* 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 Judetean Ialomi ţ a; 
g) alte cauze prev ă zute de lege; 
h) în  conditiile art. 4 din prezentul contract; 

CAPITOLUL IX 
Forţ a majoră  

Art. 12. (1)Forta majoră  este constatat ă  de o autoritate competent ă . 
(2) Forta major ă  exonereaz ă  pă rfile contractante de indeplinire a obligkiilor asumate prin prezen-

tul contract, pe toată  perioada in care acesta acfioneaz ă . 
(3) indeplinirea contractului va fi suspendat ă  pe perioada de actiune  a  fortei majore, dar f ă rd a pre-

judicia drepturile  cc  li se cuveneau partilor pan ă  la aparitia acesteia. 
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(4) Partea care invoca forta major ă  este obligat ă  s ă  notifice eeleilalte 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 consecin ţ elor lui. 

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

CAPITOLUL X 
Rezilierea contractului de delegare a gestiunii 

Art.13. (1) Mă sura rezilierii contraetului se poate lua de că tre delegatar ca urmare a neindeplinirii 
in mod repeat, fă ră  motive temeinice, de că tre delegant, a uneia sau a mai multor obliga ţ ii contractuale, 
numai in urma unui preaviz adresat delegantului, ş i se poate pune in aplicare dup ă  60 de zile lucră 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 urmă toarele cazuri: 
a) la declan ş area procedurii falimentului impotriva delegantului; 
b) prin retragerea sau incetarea valabilit ăţ ii licentei de transport a delegantului. 

CAPITOLUL XI 
R ă spunderea contractual 

Art.14. (1) inc ă learea prevederilor contractului atrage r ă spunderea disciplinară , civilă , contraven-
ţ ională  dup caz. 

(2) Delegantul î ş i asumă  integral ră spunderea pentru prejudiciile cauzate ter ţ ilor din eulpa sa pe 
toată  durata de valabilitate a contractului. Delegatarul va fi degrevat de once  responsabilitate pentru pre-
judiciile cauzate ter ţilor rezultate din executarea contraetului. 

CAPITOLUL XII 
Litigii 

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

Art.16. in cazul in care nu este posibil ă  rezolvarea litigiilor pe cale amiabil ă , p ă rtile se pot adresa 
instanţ elor judec ă tore ş ti romă ne competente, potrivit legii. 

CAPITOLUL X1H 
Dispozitii finale 

Art.!?.  Limba care guverneaz ă  contractul este limba romănă . 
Art.18. (1) in contextul incheierii ş i execută rii Contractului, p ă rţ ile vor prelucra o serie de date cu 

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

ale Delegatarului) dezv ă luite de Delegatar e 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 că tre Delegant este strict legat de derularea pre-

zentului contract, inclusiv comunic ă rile aferente strict derufă 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  cc  prive ş te pre-
lucrarea datelor cu caracter personal ş i privind libera circula ţ ie a acestor date si de abrogare a Direetivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor). 

(4) in eazul in care este necesar ă  transmiterea unor date cu caracter personal de are Delegant 
care alte entit ăţ i (spre exemplu, subcontractanti, imputernici ţ i, asociaţ i, etc), prentru executarea contrac- 
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tului, Delegantul se va asigura c ă  entitatea anterior men ţ ionat ă  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 furnizat, cu asigurarea respect ă rii confiden ţ ialit ăţ ii, 

(5) Atât Delegatarul (in calitate de operator de date) cat ş i Delegantul (in calitate de operator de 
date) se vor asigara c ă : 

(i) Datele cu caracter personal ale Persoanelor de Contact ale Delegatarului vor fi dezv ă luite c ă tre 
delegant dear în scopul incheierii ş i execut ă rii prezentului Contract, conform prevederilor aim. (2). Dole-
gantul va prelucra aceste date doar in scopul men ţ ionat 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 subcontractan ţ ilor/asocia ţ iilor/imputerniciTilor/ a 
alter asemenea entit ăţ i ale contractantului care an fost comunicate achizitoralui) vor 11 preluerate doar 
pentru scopul incheierii ş i execută rii contractului. 

(iii) Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu respectarea tuturor obliga ţ iilor ce revin acestora 
in calitate de operator de date cu caracter personal conform legisla ţ iei 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 ce prive ş te preluerarea datelor cu caracter per-
sonal ş i privind libera circula ţ ie a acestor date ş i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament -al gene-
ral privind protectia datelor) se aplic ă  in mod direct, prioritar ş i imediat in executarea prezentului con-
tract. 

Art.19. in bate 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. 

	

DELEGA  TAR, 	 DELEGANT, 
JUDETUL IALOMITA 
	

S.0 COMTRANS S.A 

PREŞEDINTE, 	 DIRECTOR GENERAL, 

	

MA1 ťL4N PAVEL 
	

TUTUIANU Ş TEFAN 

Director Executiv Adjunct D.CO, 
Iulian Gregorian Dogaru 

Vizat legalitate, 

Director executiv D.LS.P, 
Vlad Cristian 
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RO ROM:kNIA 

CONS ILIUL JUDEŢ EAN IALOMIŢ A 

 

LICENŢĂ  DE TRASEU 
Seria IL Nr. 004 

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

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

S.0 COMTRANS S.A 
SLOBOZIA, JUD. IALOMI Ţ A 
RO 2071407 

Valabilă  de la data de 	pană  la 31.12.2022 

Eliberat ă  in baza Hotdrarii Consiliului Judetean Ialomi ţ a nr. 	din data 

Emitent: 

CONSILIUL JUDEŢ EAN IALOMIŢ A 

Data eliberă rii: 

PRE Ş EDINTE, 
MARIAN PAVEL 

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

Anexa nr.6 
la Hofă rdrea CJ Ialomita nr.  4 3  din  O. oý  2022 



Traseul: 

SLOBOZIA — CIULNITA — BORDUSELU 

Emis ă  in baza, 

Hotardrii Consiliului Judetean Ialomita nr. 	din data 

Seria IL Nr . 004 



CONSILIUL JUDETEAN IALOMIŢ A 	 OPERATOR DE TRANSPORT RUTTER 
S.0 COMTRANS S.A 

CAIET DE SARCINI AL LICENŢ EI DE TRASEU 
Seria IL Nr. 004 

Servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate 

A. Denumirea traseului: (015) SLOBOZIA - CIULNIŢ A - BORDUSELU 

DUS 

Km 
Nr. 

staţ ie D en umirea statiei 

INTORS 

Ora de plecare Ora de p1ecare 

Cl  C2 C3 C4  Cl  C2 C3 C4 

07.00 11.00 14.30 17.45 0 0 SLOBOZIA AUTOGARA 09.05 13.15 16.35 07.00 

07.06 11.06 14.36 17.51 3 1 BORA 08.59 13.09 16.29 06.54 

07.16 11.16 14.46 18.01 8 2 CIULNITA 08.49 12.59 16.19 06.44 

07.21 11.21 14.51 18.06 11 3 ION GHICA 08.44 12.54 16.14 06.39 

07.25 11.26 14.55 18.10 13 4 IVANESTI 08.40 12.60 16.10 06.35 

07.28 11.28 14.58 18.13 14 5 POIANA RAM. 08.37 12.47 16.07 06.32 

07.35 1135 15.05 18.20 18 6 GHIMPATI RAM. 08.30 12.40 16.00 06.26 

07.41 1141 14.11 18.26 21 7 BUESTI 08.24 12.34 15.54 06.19 

07.47 1147 15.17 18.32 25 8 ALBESTI 08.18 12.28 15.48 06.13 

07.62 1152 15.22 18.37 28 9 MARSILIENI 08.13 12.23 15.43 06.08 

08.00 12.00 15.30 18.45 32 10 BORDUSELU 08.05 12.15 15.35 06.00 



B. Condi ţ ii pentru asigurarea caietului de sarcini: 

1. Zilele in care circul ă : CIRCULX IN ZILELE DE: Cl, C3 - L,M,M,J,V,S 
C2, C4 - L,M,M,J,V,S,D 

2. Nr. de autovehicule necesare/nr. de inmatriculare: 
IL-09-ACS 

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

4. Numă rul de wteri necesar: conf. Reg. Consiliului (CEE) 56112006  cu 	 comple- 
tă rile ulterioare 

C. Contracte pentra utilizarea autog ă rilor/staţ iilor: 

Nr. 
Crt. 

Autogară  (staple) Nr./dată  contract Valabil pă nă  la: 

1.  SLOBOZIA AUTOGARA 31.12.2022 

2.  BORA 31.12.2022 

3.  CIULNITA 31.12.2022 

4.  ION GHICA 31.122022 

5.  IVANESTI 31.12.2022 

6.  POIANA RAM. 31.12.2022 

7.  GHIMPATI RAM. 31.12.2022 

8.  BUESTI 31.12.2022 

9.  ALBESTI 31.12.2022 

10.  MARSILIENI 31.12.2022 

11.  BORDUSELU 31.12.2022 

OPERATOR DE TRANSPORT 
	

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

S.0 COMTRANS S.A 
	

PREŞ EDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Data emiterii: 



Anexa nr.7 
la Hotă rdrea  CJ  lalomi ţ a nr.   1(6.2   din  $0, 0.g  2022 

CONTRACT 
DE DELEGARE A GESTIUNH SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC JUDE ŢEAN DE 

PERSOANE, PRIN CURSE REGULATE 
Nr. 	din 	  

CAPITOLUL I 
Pă rţ i contractante 

JUDETUL IALOMITA, 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 Ş EDINTELE CONSI-
L1ULUI JUDETEAN IALOMITA, 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, m-. 17, judeţul Ialomi ţ a, numă rul de ordine in registrul comer ţului 
J21/298/1991 — localitatea Slobozia, licen ţ a de transport sr. L.T.P. nr. 1010423, cont 
R062BRD230SV02439422300, deschis la B.R.D. SLOBOZIA, reprezentat ă  prin TUTUIANU 
STEFAN, avdnd func ţ ia de director general, pe de altă  parte, in calitate de DELEGANT, 
au  incheiat prezentul contract de delegare a gestiunii. _ 

CAPITOLUL  II 
Obiectul contractului de delegare a gestiunii 

Art. 1. Obiectul contractului const ă  in: 
a) delegarea gestiunii servciului de transport public judeţ ean de persoane in vederea asigură rii in 

continuare a transportului public judeţ ean de persoane pfin curse regulate, pe traseul nr. 16 Slobozia — 
Ciulnita — Buesti  in conformitate cu obliga ţ iile asumate prin prezentul contract. 

b) dreptul ş i obligaţ ia de a utiliza ş i exploata infrastructura tehnico-edilitard aferent ă  serviciului 
de transport public judeţ ean de persoane, prin curse regulate, in aria administrativ-teritorial ă  a judeţ ului 
Ialomi ţ a. 

Art. 2. Obiectivele delegatarului sunt: 
a) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populaţ iei ş i ale operatorilor economici pe 

teritoriul unit ăţ ilor administrativ-teritoriale din judeţ ul Ialomi ţ a; 
b) imbună tăţ irea siguranţ ei rutiere, protec ţ iei mediului ş i calit ăţ ii transportului public judeţ ean; 
c) deplasarea in condi ţ ii de siguranţă  ş i de confort, inclusiv prin asigurarea de rise a persoanelor 

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

rizaţ i, la piaţ a transportului public judeţ ean; 
e) optimizarea func ţ ionă rii pieţ ei transportului public judeţ ean prin asigurarea unui cadru coneu-

renţ ial normal, dinamic ş i loial. 

CAPITOLUL IH 
Dispozi ţ ii generale 

Art.3. (1) Documentele Contractului de delegare a gestiunii sunt: 
- Regulamentul pentni efectuarea transportului jude ţ ean de persoane; 
- Caietul de sarcini al serviciului de transport public judeţ ean de persoane; 
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CAPITOLUL IV 
Durata con tractului 

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

CAPITOLUL V 
Drepturile pă rţ ilor 

Drepturile delegantului 

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

pentru bagajele lor, precum ş i pentru riscurile  cc pot decurge din efectuarea opera ţ iunilor de transport, in 
cazul transportului public jude ţ ean 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) să  utilizeze infrastructura tehnico-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 urmă toarele drepturi: 
1. să  inspecteze bunurile, activit ăţ ile ş i servieiul public delegat, s ă  verifice modul in care este 

satisfă cut interesul public, să  verifice respectarea obligatiilor asumate prin contract, cu notificarea preala-
bil ă  a delegantului ş i  hi  coriditiile prev ă 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 serviciului public delegat; 

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

4. să  rezilieze contractul, in condifiile legii, in cazul in care delegantul nu- ş i respect ă  obligati:He 
asumate prin contractul de delegare; 

5. să  solicite motivat, in eazurile prev ă zute de lege, retragerea licen ţ ei de traseu eliberat ă  delegan-
tului. 

CAPITOLUL VI 
Obligaţ iile p ă rţ ilor  

Obliga ţ iile delegantului 

Art. 7. Delegantul are unnă toarele obligafii: 
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 coborarea 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 ernis legitimatii de că lă torie  cu  loc; 
5. s ă  asigure urcarea ş i coboră rea bagajelor din portbagajul autovehieulului; 
6. s ă  nu admită  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; 

- fume  cinematografIce neambalate  in  cutii metalice; 
- produse caustice; 

- materiale sau obiecte care prin natura, formatul sau dimensiunile lor pot produce daune sau pot 
murdă ri autovehiculul, bagajele sau imbr ă cămintea că lă torilor; 

- obiecte sau m ă rfuri interzise la transport prin dispoziţ iile legale; 
7. efectuarea transportului public jude ţ ean de persoane prin curse regulate Mt a depăş i num ă rul 

de locuri prevă zut in certificatul de inmatriculare al autovehiculului ; 
8. s ă  mu  opreasc ă  pentru urcarea sau coborarea pasagerilor intre sta ţ ii in alte loeuri decat cele pre-

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

poate realiza pană  la destinaţ ie din cauz ă  de forţă  majoră  sau din vina transportatorului; 
10. să  asigure preluarea c ă l ă torilor din autovehiculele r ămase imobilizate pe traseu in termen ma-

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

sport; 
12. să  emită  legitimaţ ii de că lă torie corespunz ă toare sumelor incasate pentru c ă l ă tori ş i bagaje; 
13. să  utilizeze numai legitima ţ ii de că 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 legitimaţ iilor de eă lă torie/abonamentelor valabile, pre-

cum ş i a legitimaţ iilor speciale; 
15. in salonul autovehiculului pot fi transportate numai bagajele de man ă  care pot fi ţ inute in 

mană  sau in plasa portpachet. in salonul autovehiculului nu pot fi transportate bagajele care: 
- nu se incadreaz ă  in categoria bagajelor de mană ; 
- con ţ in produse neadmise la transport; 
- sunt aş ezate pe culoarul de acces sau pe platforma din faţă  on din spate a autovehiculului; 
16. sa nu admită  la transport bagajele aş ezate pe scaunele libere din salonul autovehiculului, chiar 

dacă  spaţ iul ră mas neutilizat de că tre pasageri ar permite acest lucru; 
17. bagajele depuse  iii  spaţ iul destinat bagajelor se manipuleaz ă  numai de care conduc ă torul auto; 
18. la cel puţ in unul dintre capetele de traseu, prin registrul de miş care, s ă  se evidenţ ieze cursele 

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

de inlocuire  a  acestora; 
21. să  anunţ e, atat Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a, cat ş i publicul că lă tor, prin  once  mijloace, cu pri-

vire la cursele care nu pot fi executate din cauză  de forţă  majoră  sau alte cauze; 
22. s ă  asigure oprirea in toate sta ţ iile prevă zute in programul de circulaţ ie pentru urcarea ş i cobo-

rarea e ă lă torilor ş i bagajelor; 
23. s ă  nu blocheze staţ iile publice prin parcarea autovehiculelor de ţ inute sau prin efectuarea unor 

lucră ri de intreţ inere/repara ţ ii la acestea; 
24. să  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 anticipa ţ ie; 
26. la emiterea abonamentelor, s ă  respecte reglement ă rile Tn vigoare; 
27. să  nu emită  legitimaţ ii de că lă torie peste capacitatea autovehiculului exprimat ă  prin num ă rul 

de locuri pe scaune; 
28. s ă  accepte la transport toţ i că lă torii care an legitimaţ ii de că l ă torie valabile pentru cursa res-

pectivă , in limita capacit ăţ ii vehiculului; 
29. s ă  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 efeetuate pentru preluarea pasagerilor de la un vehicul ră mas imobilizat in traseu nu 
se consideră  curse noi; acestea se efectueaz ă  dup ă  acela ş i program de circulaţ ie ca al cursei dublate,  în  
unnă toarele condi ţ ii: 
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dep ăş irea capacit ăţ ii de preluare a autovehiculului initial; 
- men ţ ionarea in foaia de parcurs a caracterului cursei; 

31. autovehiculele trebuie s ă  aibă  inspecţ ia tehnic ă  periodică  efectuat ă  la termen; 
32. autovehiculele trebuie salubrizate, sp ă late ş i dezinfectate potrivit normelor legate în  vigoa-

re, in contextul existenţ ei 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 instala ţ ie de incă lzire  i  condi ţ ionare a aerului in stare 

de func 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  în  caz de necesitate; 
36. in perioada de iarnă  autovehiculul trebuie s ă  fie echipat corespunz ă tor circula ţ iei pe drumuri 

cu aderenţă  scă zut ă ; 
37. autovehicuhil trebuie s ă  fie dotat cu spaţ ii de depozitare special amenaj ate pentru transportul 

bagajelor. Bagajele  cc  depăş esc capacitatea spa ţ iilor de depozitare pot fi transportate in remorci inchise, 
ata ş ate vehiculului; 

38. autovehiculele trebuie s ă  aib ă  un aspect estetic corespunz ă tor; 
39. autovehiculele trebuie s ă  fie inscripţ ionate Cu insemnele operatorului de transport mtier; 
40. autovehiculele trebuie s ă  fie dotate cu tahograf care va fi in funcţ iune pe toată  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 kilometrice; 
42. locurile din salonul autovehiculului trebuie s ă  fie numerotate; 
43. autovehieulul trebuie s ă  aibă  locuri rezervate pentru invalizi, b ă trâni, femei ins ă reinate, 

persoane Cu  copii in braţ e; 
44. să  execute cursele numai cu autobuze/autocare care sunt menţ ionate in caietul de sarcini al 

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

facilit ăţ i 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 judeţ ean. 

46. să  implementeze, s ă  asigure ş i să  pună  in aplicare setul de mă suri prevă zute de reglernent ă rile 
legale in vigoare, de prevenire ş i control a virusului SARS-CoV-2. 

Obligatiile delegatandui 

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

de delegare; 
3. să  Tş i asume, pe perioada derul ă rii contractului de delegare, toate responsabilit ăţ ile ş i obligaţ iile 

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

lege; 
6. să  notifiee delegantului apari ţ ia orică ror imprejură ri de natura sa aduc ă  atingere drepturilor 

acestuia; 
7. să  verifice periodic urmă toarele: 
a) serviciile publice fumizate ş i nivelul de calitate al acestora; 
b) indeplinirea indicatorilor de perfaimanţă ; 
c) asigurarea unor rela ţ ii echidistante ş i echilibrate intre delegant ş i utilizatori; 
8. s ă  verifice in perioada derul ă rii contractului de delegare modul in care sunt respectate clauzele 

acestuia de că tre delegant; 
9. să  informeze delegantul, cu 72 de ore inainte, in legă tură  Cu  efectuarea unor lucr ă ri la infra-

structura rutier ă  pe traseul deservit de acesta. 
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CAPITOLUL VII 
Tar/Jul practicat 

Art.9. (1) Tariful pentru un bilet de că l ă torie valabil pe distan ţ a dintre autogara-localitatea de 
pleeare ş i autogara/localitatea de sosire, aş a cum sunt preeizate in Programul de transport public jude ţ ean 
de persoane, prin curse regulate, la data semnă rii prezentului contract, este de 10 lei. 

Operatorul poate solicita in decursul derul ă rii contractului ajustarea/modificarea tarifului pe 
că l ă torie, in confonnitate cu prevederile Ordinului pre ş edintelui A.N.R.S.C. nr. 272 12007 pentra aproba-
rea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea ş i modificarea tarifelor pentra 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 legale 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 ş i completă rile ulterioare ş i prevederilor Normelor metodolo-
gice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor  cu handicap 
aprob  ate  prin Hot ă ră rea Guvernului nr. 1017/2018, beneficiaz ă  de gratuitatea transportului urm ă toarele 
categorii de persoane: 

a) persoanele cu handicap gray; 
•b) persoanele cu handicap accentuat; 
c) insoţ itorii persoanelor 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; 
f) persoanele cu afec ţ iuni renale care necesită  hemodializă  in alte localit ăţ i deck cele de domiciliu; 
g) asistenţ ii personali sau insoţ itorii persoanelor cu handicap care an afecţ iuni renale care necesit ă  he-

modializă  in alte localit ăţ i decă t cele de domiciliu. 
(2) Acoperirea financiar ă  a costului c ă lă toriilor efeetuate de persoanele care beneficiaz ă , potrivit legii, 

de gratuitatea transportului, se asigură  din bugetul Ialomi ţ a, in conformitate Cu  prevederile 
Nonnelor metodologice aprobate prin Hot ă ră rea Guvemului nr. 1017/2018, cn modifică rile ş i comple-
tă rile ulterioare. 

CAPITOLUL VIII 
incetarea contractului 

Art. 11. Prezentul contract de delegare a gestiunii inceteaz ă  in unnă toarele situa ţ ii: 
a) prin acordul p ă rţ ilor; 
b) la expirarea duratei stabilite in contract; 
c) prin denun ţ are unilateral ă , de că tre delegatar, cu condi ţ ia notific ă rii prealabile a delegantului cu eel 
putin 60 de zile inainte de data incetă rii contractului; 
d) in cazul reorganiz ă rii judiciare sau a falimentului delegantului; 
e) in situaţ ia pierderii calit ăţ ii de operator de transport, din mice cauz ă , de că tre 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 Jude ţ ean Ialomi ţ a; 
g) alte cauze prey ă zute de lege; 
h) in condi ţ iile art. 4 din prezentul contract; 

CAPITOLUL IX 
Forţa major'i 

Art. 12. (1)Forţ a majoră  este constatat ă  de o autoritate competent ă . 
(2) Forţ a majoră  exonereaz ă  pă rţ ile contractante de indeplinire a obligaţ iilor asumate prin prezen-

tul contract, pe toat ă  perioada in care acesta ac ţ ioneaz ă . 
(3) indeplinirea contractului va fi suspendat ă  pe perioada de ac ţ iune a forţ ei majore, dar fă r  a pre-

judicia drepturile ce li se cuveneau par ţ ilor pană  la apariţ ia acesteia. 
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(4) Partea care invoca forta  major  ă  este obligată  s  notifice celeilalte p ă rti, in termen de 15 zile ş i  
in mod complet, producerea evenimentului, precum ş i dovada fortei majore ş i să  ia toate m ă surile posibile 
in vederea limit ă rii consecintelor lui. 

(5) Dac ă  foila majoră  acţ ioneaz ă  sau se estimeaz ă  că  va acţ iona pe o perioad ă  mai mare de 6 luni, 
fieeare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte p ă rti ineetarea de plin drept a prezentului contract de 
delegare a gestiunii, fă ră  ca vreuna dintre ele s ă  pretind ă  daune-interese. 

CAPITOLUL X 
Rezilierea  con tractului de delegare a gestiunii 

Art.13. (1) Mă sura rezilierii contractului se poate lua de că tre delegatar ca urmare 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 lucră toare de 
la data primirii acestuia. 

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

CAPITOLUL  XI 
R ă spunderea contractual ă  

Art.14. (1) inc ă lcarea prevederilor contractului atrage r ă spunderea diseiplinară , eivilă , contraven-
ţ ională  dup caz. 

(2) Delegantul i ş i asumă  integral ră spunderea pentru prejudiciile cauzate terfilor din culpa sa pe 
toată  durata de valabilitate a contractului. Delegatarul va fi degrevat de once  responsabilitate pentru  pre-
judiciile tertilor rezultate din executarea contractului. 

CAPITOLUL XII 
Litigii 

Art.15. Iraqile convin ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate 
din inţ erpretarea, executarea  on  incetarea acestuia, s ă  fie rezolvate pe cale amiabil ă  de reprezentantii lor. 

Art.16. in cazul in care nu este posibilă  rezolvarea litigiilor pe cale amiabil ă , părtile se pot adresa 
instantelor judec ă tore ş ti rom ă ne competente, potrivit legii. 

CAPITOLUL XIII 
Dispozitii finale 

Art.17. Limba care g-uverneaz ă  contractul este limba romă nă . 
Art.18. (1) In contextul incheierii ş i execută rii Contractului, p ă rţ ile vor prelucra o serie de date cu 

caracter personal, respectiv: 
(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 ării datelor cu caraeter personal că tre Delegant este strict legat de derularea pre-

zentului contract, inclusiv comunică rile aferente strict derul ă rii contractului. 
(3) Delegantal se obligă  s ă  respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016 1679 al Parlamentului 

European ş i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea  cc  priveş te pre-
lucrarea datelor  cu  caracter personal ş i privind libera circulatie a acestor date §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 care Delegant 
care alte entit ă ti (spre exemplu, subcontractanti, imputemiciti, asocia ţ i, etc), prentru executarea eontrae- 
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tului, Delegantul se va asigura c ă  entitatea anterior men ţ ionat ă  se va obliga s ă  respecte prevederile Regu-
lamentului general privind protectia datelor, anterior mentionat, inclusiv s ă  utilizeze datele cu caracter 
personal transmise doar in scopul furnizat, cu asigurarea respect ă rii confidentialit ăţ ii. 

(5) Atat Delegataml (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 dire 
delegant doar in scopul incheierii ş i execută rii prezentului Contract, conform prevederilor alin. (2). Dele-
gantul va prelucra aceste date doar in scopul mentionat la alin. (2) cu respectarea Regulamentului general 
privind protectia 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/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 ce revin acestora 
in calitate de operator de date cu caracter personal conform legisla ţ iei aplicabile privind protectia datelor 
cu caracter personal. 

(6) Prevederile Regulamentului  (UB) 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 circulatie a acestor date ş i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul gene-
ral privind protectia datelor) se aplic ă  in mod direct, prioritar ş i imediat in executarea prezentului con-
tract. 

Art.19. in toate problemele care nu sunt prev ă zute in prezentul contract, p ă rtile 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 rtilor, 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. 

	

DELEGA  TAR, 	 DELEGANT, 
JUDEŢ UL IALOMI ŢA 
	

S.0 COMTRANS S.A 

PREŞEDINTE, 	 DIRECTOR GENERAL, 

	

MARIAN PAVEL 
	

Ţ UŢ UMNU Ş TEFAN 

Director Executiv Adjunct D.C.0, 
Iulian Gregorian Dogaru 

Vizat legalitate, 

Director executiv D.LS.P, 
Vlad Cristian 

7 



Anexa nr.8 
la Hotardrea CJ Ialomita nr.  ((0  din  3P_oi  2022 

RO ROM;kNIA 

CONSILIUL JUDEŢ EAN IALOIVIIŢ A 

 

LICENŢĂ  DE TRASEU 
Seria IL Nr. 005 

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

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

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

Valabilă  de la data de 	pan ă  la 31.12.2022 

Eliberat ă  in baza Hot ă ră rii Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr. 	din data 

Emitent: 

CONSILIUL JUDEŢ EAN IALOMIŢ A 

Data eliberkii: 

PRE Ş EDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Operatorul de transport rutier poate efectua servicii de transport jude ţ ean de 
persoane prin curse regulate pe traseul men ţ ionat pe verso numai cu autovehicule 
avă nd capacitatea men ţ ionată  in caietul de sarcini anexat si in conformitate cu acesta. 



Traseul: 

SLOBOZIA — CIULNITA BUESTI 

Emisâ  în ban, 

Hotararii Consiliului Judetean Ialomita nr. 	din data 

Seria IL Nr 005 



CONSILIUL JUDETEAN IALOMI Ţ A 	 OPERATOR DE TRANSPORT RUTIER 
S.0 COMTRANS S.A 

CAIET DE SARCINI AL LICENŢ EI DE TRASEU 
Seria IL Nr. 005 

Servicli de transport public judetean de persoane prim curse regulate 

A. Denumirea traseului: (016) SLOBOZIA - CIULNITA BUESTI 

DUS 

Km 
Nr. 

staţ ie 
Denumirea staţ iei 

INTORS 

Ora de plecare Ora de plecare 

Cl C2 C3 C4  Cl  C2 C3 C4 

07.50 09.30 11.20 13.10 0 0 SLOBOZIA AUTOGARA 09.20 11.00 12.50 14.50 

07.56 09.36 11.26 13.16 3 1 BORA 09.14 10.54 12.44 14.44 

08.06 09.46 11.36 13.26 3 2 CIULNITA 09.04 10.44 12.34 14.34 

08.10 09.50 11.40 13.30 11 3 ION GHICA 09.00 10.40 12.30 14.30 

08.13 09.53 11.43 13.33 13 4 IVANESTI 08.57 10.37 12.27 14.27 

08.16 09.56 11.46 13.36 14 5 POIANA RAM. 08.54 10.34 12.24 14.24 

08.24 10.04 11.54 13.44 18 6 GHIMPATI RAM. 08.46 10.26 12.16 14.16 

08.30 10.10 12.00 13.50 21 7 BUESTI 08.40 10.20 12.10 14.10 

15.30 17.20 0 0 SLOBOZIA AUTOGARA 17.10 07.30 

15.36 17.26 3 1 BORA 17.04 07.24 

15.46 17.36 8 2 CIULNITA 16.54 07.14 

15.50 17.40 11 3 ION GHICA 16.50 07.10 

15.53 17.43 13 4 IVANESTI 16.47 07.07 

15.56 17.46 14 5 POIANA RAM. 16.44 07.04 

16.04 17.54 18 6 GHIMPATI RAM. 16.36 06.56 

16.10 18.00 21 7 BUESTI 16.30 06.50 



B. Condi ţ ii pentru asig-urarea caietului de sarcini: 

I. Zilele in care circul ă : CIRCULĂ  ÎN  ZILELE DE: Cl L,M,M,J,V 
C2,C3,C4,C5,C6 L,M,M,J,V,S 

2. Nr. de autovehicule necesare/nr. de inmatriculare: 

IL-71-ACS 

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

4. Numă rul de soferi necesar: emit'. Reg. Cowl&dui (CEE) 561/2006 en modific ă rile ş i comple-
tă rile  

C. Contracte pentru utitizarea autog ă rilor/sta ţ iilor: 

Nr. 

Crt. 
Autogară  (static) Nr./dat ă  contract Valabil pAn ă  la: 

1.  SLOBOZIA AUTOGARA 31.12.2022 

2.  BORA 31.12.2022 

3,  CIULNITA 31.12.2022 

4,  ION GHICA 31.12.2022 

5.  IVANESTI 31.12.2022 

6.  POIANA RAM. 31.12.2022 

7.  GH1MPATI RAM. 31.12.2022 

8.  BUESTI 31.12.2022 

OPERATOR DE TRANSPORT 
	

CONS  ILIUL JUDETEAN IALOMITA 

S.0 COMTRANS S.A 
	

PRE Ş EDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Data emiterii: 



Anexa nr.9 
la Hotă rarea CJ Ialomita nr.  (6;  din9 op  2022 

CONTRACT 
DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC JUDETEAN DE 

PERSOANE, PRIN CURSE REGULATE 
Nr. 	din 	  

CAPITOLUL I 
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-
foil/fax 02431230.200, 0243/230250 reprezentat prin MARIAN PAVEL - PRE Ş EDINTELE CONSI-
LIULUI JUDEŢ EAN IALOMIŢ A, pe de o parte, in calitate de DELEGATAR, 

§i 
Operatorul S.C. DRIMO INTER TRANS S.R.L, codul unic de inregistrare 14875979, cu sediul 

principal in Voluntari, str. Florilor, nr.41, jude ţul Ilfov, numă rul de ordine in registrul comer ţului 
J.23/3502/07.11.2008, licenta de transport sr. LTP nr. 1010628, cont R016UGB10000162007615RON, 
deschis la Garanti Bank, reprezentat ă  prin Otet Drago ş  Gabriel, avă nd func ţ ia de administrator, pe de 
altă  parte, in calitate de DELEGANT, 

au incheiat prezentul contract de delegare a gestiunii. 

CAPITOLUL  II 
Obiectul contractului de delegare a gestiunii 

Art. 1. Obiectul contractului const ă  in: 
a) delegarea gestiunii serveitilui de transport public jude ţ ean de persoane in vederea asigur ă rii in 

continuare a transportului public jude ţ ean de persoane prin curse regulate, pe traseul nr. 30 Malu RO Ş U — 
Urziceni  in conformitate cu obliga ţ iile asumate prin prezentul contract. 

b) dreptul ş i 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 

Art. 2. Obiectivele delegatarului sunt: 
a) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale popula ţ iei ş i ale operatorilor economici pe 

teritoriul unit ă tilor administrativ-teritoriale din jude ţ ul Ialomiţ a; 
b) imbună tă tirea sigurantei rutiere, protectiei mediului ş i calităţ ii transportului public judeţ ean; 
c) deplasarea  în condi ţ ii de sigurant ă  ş i de confort, inclusiv prin asigurarea de rise a persoanelor 

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

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

rential normal, dinamic ş i loial. 

CAPITOLUL  III 
Dispozi ţ ii generale 

Art.3. (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 con tractului 

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 urmă toarele drepturi: 
a) s ă  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 ace ş tia ş i 

pentru bagajele lor, prectun ş i pentru riscurile ce pot decurge din efectuarea operati -unilor de transport, in 
cazul transportului public judeţ ean de persoane prin curse regulate; 

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

d) să  utilizeze infrastructura tehnico-edilitar ă  a sistemului de transport public judeţ ean de persoa-
ne, in conditiile stabilite conform contractului de delegare a gestiunii; 

Drepturile delegatarului 

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

satisfă cut interesul  public ,  să  verifice respectarea obligafiilor asumate prin contract, cu notificarea preala-
bil ă  a delegantului ş i in conditiile prev ă zute in eaietul 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 serviciului public delegat; 

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

4. să  rezilieze contractul, Tn conditiile legii, in cazul in care delegantul nu- ş i respect ă  obligatiile 
asumate prin contractul de delegare; 

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

CAPITOLUL VI 
Obliga ţ iile partilor 

Obliga ţ iile delegantului 

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

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

culului; 
4. să  asigure respectarea locurilor atunci c ă nd s-au emis legitimatii de că lă torie cu loc; 
5. să  asigure urcarea ş i coboră rea bagajelor din portbagajul autovehiculului; 
6. să  nu admită  la transport in salonul autovehieulului: 

- rnaterii g-reu 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, formatul sau dimensiunile lor pot produce daune sau pot 
murdă ri autovehiculul, bagajele sau imbr ă cămintea c ă lă torilor; 

- obiecte sau m ă rfuri interzise la transport prin dispozitiile legale; 
'7. efectuarea transportului public judeţ ean de persoane prin curse regulate fă rd a depdş i numă rul 

de locuri prev ă zut in certificatul de imnatriculare al autovehiculului ; 
8. să  nu oprească  pentru urcarea sau cobordrea pasagerilor intre sta ţ ii in alte locuri cleat cele pre-

vă zute in graficul de circulatie; 
9. s ă  asigure gratuit readucerea c ă l ă torilor la punctul de plecare in cazul in care că ldtoria nu se 

poate realiza p ă nă  la destinaţ ie din cauzd de fortd majord sau din vina transportatorului; 
10. sd asigure preluarea c ă lă torilor din autovehiculele r ă mase imobilizate pe traseu in termen ma-

xim de 3 ore; 
11. A. asigure caldtorii ş i bagajele acestora pentru riscurile  cc cad in sarcina operatorului de tran-

sport; 
• 	12. sd emit ă  legitimatii de că lă torie corespunz ă toare sumelor incasate pentru cdl ă tori ş i bagaje; 

13. sd utilizeze numai legitima ţ ii de că l ă torie inseriate pentru pasageri ş i bagaje, inregistrate ca 
documente cu regim special; 

14. s ă  nu permied c ă lă toria decdt in baza legitimaţ filor de că l ă torie/abonamentelor valabile, pre-
cum ş i a legitimatiflor speciale; 

15. in salonul autovehiculului pot fl transportate numai bagajele de md'nă  care pot fi tinute in 
mand sau in plasa portpachet. in salonul autovehiculului nu pot  fi transportate bagajele care: 

- nu se incadreaz ă  in categoria bagajelor de Ind* 
- contin produse neadmise la transport; 
- sunt a ş ezate pe culoarul de acces sau pe platforma din fată  on din spate a autovehiculului; 
16. s ă  nu admită  la transport bagajele aş ezate pe scaunele libere din salonul autovehiculului, chiar 

dacă  spatiul ră mas neutilizat de că tre pasageri ar pennite acest lucru; 
17. bagajele depuse  în  spatiul destinat bagajelor se manipuleaz ă  numai de că tre conduc ă torul auto; 
18. la eel  puţ in unul dintre capetele de traseu, prin registrul de miş care, s ă  se evidentieze cursele 

proprii plecate ş i sosite; 
19. sd execute transportul strict in confonnitate cu prograinul de circulaţ ie; 
20. s ă  asigure realizarea tuturor curselor iar in caz de irnobilizare a autovehiculelor, s ă  ia mă suri 

de inlocuire a acestora; 
21. să  anunte, at ă t Consiliul Jude ţ ean Ialomita, cât  i  publicul călă tor, prin  once  mijloace, cu pri-

vine la cursele care nu pot fi executate din cauză  de fortd majord sau alte cauze; 
22. s ă  asigure oprirea in toate statiile prev ă zute in programul de circulaţ ie pentru urcarea ş i cobo-

rdrea c ără torilor ş i bagajelor; 
23. s ă  nu blocheze statiile publice prin parearea autovehiculelor definute sau prin efectuarea unor 

lucră ri de intretinere/reparafii  hi  acestea; 
24. să  asigure suplimentar autovehicule pentru preluarea fluxurilor ocazionale de că l ă tori de pe 

traseele deservite; 
25. să  asigure vdnzarea biletelor la capetele de linie ş i in autovehicul, inclusiv cu anticipa ţ ie; 
26. la emiterea abonamentelor, s ă  respecte reglement ă rile in vigoare; 
27. să  nu =it'd legitimatii de cdfă torie peste capacitatea autovehiculului exprimat ă  prin num ă rul 

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

pectivă , in limita capacit ă tii vehiculului; 
29. s ă  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 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 
unndtoarele condifii: 
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dep ă $irea capacit ăţ ii de preluare a autovehiculului initial; 
- menţ ionarea in foaia de parcurs a caracterului cursei; 

31. autovehiculele trebuie s ă  aib ă  inspecţ ia tehnic ă  periodic ă  efectuat ă  la tennen; 
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 conduc ă torului auto; 
34. autovehiculele trebuie s ă  fie  echip  ate  cu instalaţ ie de incă lzire ş i conditionare a aerului in stare 

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

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

Cu  aderent ă  sc ă zută ; 
37. autovehiculul trebuie s ă  fie dotat cu spatii de depozitare special amenajate pentru transportul 

bagajelor. Bagajele ce dep ăş esc capacitatea spa ţ iilor de depozitare pot fi transportate in remorci inchise, 
ataş ate vehiculalui; 

38. autovehiculele trebuie s ă  aib ă  un aspect estetic corespunz ă tor; 
39. autovehiculele trebuie s ă  fie inscriptionate cu insemnele operatorului de transport rutier; 
40. autovehiculele trebuie s ă  fie dotate cu tahograf care va  fl in funcţ iune pe toat ă  durata desfă -

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

zone kilometrice; 
42. locurile din salonul autovehiculului trebuie s ă  fie numerotate; 
43. autovehiculul trebuie s ă  aibă  locuri rezervate pentru invalizi, b ă tră ni, femei insă rcinate, 

persoane cu copii in brate; 
44. s ă  execute cursele numai cu autobuze/autocare care sunt menţ ionate  în  caietul de sarcini al 

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

facilităţ i specifice de transport, conform legislatiei in vigoare, sub sanctiunea incet ă rii contractului de 
delegare a serviciului public de transport rutier de persoane prin curse regulate la nivel judeţ ean. 

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

Obligatiile delegatarului 

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

de delegare; 
3. să  îş i asurne, pe perioada derul ă rii contractului de delegare, toate responsabilit ăţ ile 

ce 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. s ă  nu modifice in mod unilateral contractul de delegare, in afar ă  de cazurile prev ă zute expres de 

lege; 
6. să  notifice delegantului apari ţ ia oric ă ror imprejur ă ri de natura sa aduc ă  atingere drepturilor 

acestuia; 
7. să  verifice periodic urmă toarele: 
a) serviciile publice fumizate $i nivelul de calitate al acestora; 
b) indeplinirea indicatorilor de performantă ; 
c) asigurarea unor rela ţ ii echidistante ş i echilibrate intre delegant ş i utilizatori; 
8 ,  să  verifice in perioada derul ă rii contractalui de delegare modul in care sunt respectate clauzele 

acestuia de care delegant; 
9. s ă  informeze delegantul, cu 72 de ore inainte, in legă tură  cu efectuarea unor lucr ă ri la infra-

structura rutier ă  pe traseul deservit de acesta. 
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CAPITOLUL VH 
Tariful practicat 

Art.9. (1) Tariful pentru un bilet de că lă torie valabil pe distan ţ a dintre antogara-localitatea de 
plecare ş i autogara/localitatea de sosire, aş a cum sunt precizate in Programul de transport public jude ţ ean 
de persoane, prin curse regulate, la data semnă rii prezentului contract, este de 4 lei. 

Operatorul poate solicita in decursul derul ă rii contractului ajustarea/modificarea tarifului pe 
că l ă torie, in conformitate cu prevederile Ordinului pre ş edintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007 pentru aproba-
rea Nonnelor-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 legale 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 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 Guvemului nr. 1017/2018, beneficiaz ă  de gratuitatea transportului urm ă toarele 
categorii de persoane: 

a) persoanele Cu handicap gray; 
b) persoanele cu handicap accentuat; 
c) inso ţ itorii persoanelor 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; 
f) persoanele  Cu  afec ţ iuni renale care necesită  hemodializă  in alte localit ăţ i cleat cele de domiciliu; 
g) asistenţ ii personali sau inso ţ itorii persoanelor cu handicap care au afecţ iuni renale care necesită  he-

modializă  in alte localit ăţ i 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. 1alomi ţ a, in conformitate cu prevederile 
Normelor metodologice aprobate prin Hot ă ră rea Guvermalui nr. 1017/2018, cu modific ă rile ş i comple-
tă rile ulterio are. 

CAPITOLUL VIII 
incetarea contractului 

Art. 11. Prezentul contract de delegare a gestiunii inceteaz ă  in unnă toarele situaţ ii: 
a) prin acordul p ă rţ ilor; 
b) la expirarea duratei stabilite in contract; 
c) prin denun ţ are unilateral ă , de are delegatar, cu condi ţ ia notific ă rii prealabile a delegantului cu  eel  
plain 60 de zile inainte de data incetă rii contractului; 
d) Tn cazul reorganiz ă rii judiciare sau a falimentului delegantului; 
e) in situaţ ia pierderii calit ăţ ii de operator de transport, din once  cauză , de că tre delegant; 
f) la cererea motivat ă  a operatorului de transport transmis ă  Cu  30 de zile inainte de incetarea efectu ă rii tra-
seului, cerere aceeptat ă  de Consiliul Judeţ ean Ialomi ţ a; 
g) alte cauze prey ă zute de lege; 
h) in condiţ iile art. 4 din prezentul contract; 

CAPITOLUL  lx  
Foil(' major(' 

Art. 12. (1)Forţ a majoră  este constatat ă  de o autoritate competent ă . 
(2) Forţ a major ă  exonereaz ă  p ă rţ ile contractante de indeplinire a obligaţ iilor asumate prin prezen-

tul contract, pe toat ă  perioada in care acesta ac ţ ioneaz ă . 
(3) indeplinirea contractului va fi suspendat ă  pe perioada de acţ iune a forţ ei rnajore, dar fă ră  a pre-

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

(5) Dac ă  forţ a majoră  ac ţ 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 phn drept a prezentului contract de 
delegare  ä  gestiunii, fă ră  ea vreuna dintre ele s ă  pretindă  daune-interese. 

CAPITOLUL X 
Rezilierea contractulai de delegare a gestianii 

Art.13. (1) Mă sura rezilierii contractului se poate lua de că tre delegatar ca urmare a neindeplinirii 
in mod repetat, fă ră  motive temeinice, de că tre delegant, a uneia sau a mai multor obligaţ ii contractuale, 
numai in urina 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 intarziere sau indeplinirii 
vreunei alte formalit ăţ i prealabile,  în  urmă toarele cazuri: 
a) la declan ş area procedurii falimentului impotriva delegantului; 
b) prin retragerea sau incetarea valabilit ăţ ii licentei de transport a delegantului. 

CAPITOLUL XI 
Raspunderea contractuală  

Art.14. (1) incă lcarea prevederilor contractului atrage r ă spunderea disciplinară , civilă , contraven-
ţ ională  dup caz. 

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

CAPITOLUL XH 
Litigii 

Art.15. P ă rţ ile convin ca toate nein ţ elegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate 
din interpretarea, executarea  on  ineetarea acestuia, s ă  fie rezolvate pe cale amiabil ă  de reprezentanţ ii lor. 

Art.16. in cazul in care nu este posibil ă  rezolvarea litigiilor pe cale amiabil ă , pă rţ ile se pot adresa 
instanţ elor judec ă tore ş ti romane competente, potrivit legii. 

CAPITOLUL XIII 
Dispozitii finale 

Art.17. Limba care guvemeaz ă  contractul este limba romană . 
Art.18. (1) In contextul ineheierii ş i execut ă rii Contractului, p ă rţ ile vor prelucra o serie de date cu 

caracter personal, respectiv: 
(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  en  caracter persoanal ale persoanelor de contact ale Delegantului dezv ă luite Delegata-

rului. 
(2) Scopul furniz ă rii datelor cu caracter personal că tre 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  (UB)  2016/679 al Parlamentului 

European i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea  cc  prive ş te pre-
luerarea datelor cu caracter personal ş i privind libera circulaţ 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 necesar ă  transmiterea unor date cu  caracter personal de care Delegant 
care alte entit ăţ i (spre exemplu, subcontractanti, imputerniei 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 rnentionat, inclusiv s ă  utilizeze datele cu caracter 
personal transmise doar in scopul fumizat, cu asigurarea respect ă rii confiden ţ ialit ăţ ii. 

(5) Atfit 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 că tre 
delegant dear in scopul incheierii ş i execut ă rii prezentului Contract, conform prevederilor aim. (2). Dele-
gantul va prelucra aceste date doar in scopul men ţ ionat la 'alin. (2) cu respectarea Regulamentului general 
privind protectia datelor. 

(ii) Datele cu caracter personal ale Persoanelor de Contact ale Delegantului (inclu.siv eventu.alele 
date cu caracter personal ale persoanelor de contact ale subcontractan ţ ilor/asociatiilor/imputemicitilor/ a 
altor asemenea entit ă ti ale contractantului care au fost comunicate achizitorului) vor fi prelucrate dour 
pentru scopul incheierii ş i execută rii contractului. 

(iii) Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu respectarea tuturor obliga ţ iilor ce revin acestora 
în  calitate de operator de date cu caracter personal conform legisla ţ iei 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 protec ţ ia 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 protectia datelor) se aplic ă  in mod direct, prioritar ş i imediat in executarea prezentului con-
tract. 

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

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

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

DELEGA  TAR,  
JUDEŢ UL IALOMI ŢA 

PREŞEDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Director Executiv Adjunct D.C.0, 
Iulian Gregorian Dogaru 

Vizat legalitate, 

Director executiv 
Vlad Cristian 

DELEGANT, 
S. C. DRIMO INTER TRANS S.R.L 

ADMINISTRATOR, 
OŢET DRAGO$ GABRIEL 
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Anexa nr.10 
la Hot ă rarea CJ Ialomita nt.  i(e:  din  .0  2022 

RO ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢ EAN IALOMIŢ A 

 

LICENT:k DE TRASEU 
Seria IL Nr. 007 

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

Prezenta lieenţă  de traseu s-a eliberat operatorului de transport rutier: 

S.0 DRIMO INTER TRANS S.R.L 
VOLUNTARI, JUD. ILFOV 
RO 14875979 

Valabild de la data de 	pană  la 31.12.2022 

Eliberată  in baza Hotardrii Consiliului Jude ţ ean lalomita nr. 	din data 

Emitent: 

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

Data eliberarii: 

PRE$EDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Operatorul de transport rutier poate efectua servicii de transport jude ţ ean de 
persoane prin curse regulate pe traseul men ţ ionat Pe verso numai cu autovehicule 
av ă nd capacitatea men ţ ionată  in caietul de sarcini anexat §i in conformitate cu acesta. 



Traseul: 

IVIALU ROK — URZICENI 

Emis ă  in baza, 

Hotkarii Consiliului Judetean Ialomita nr. 	din data 

Seria IL Nr.  . 007 



CONS ILIUL JUDETEAN IALOMITA 	OPERATOR DE TRANSPORT RUTTER 
S.0 DRIMO INTER TRANS S.R.L 

CAIET DE SARCINI AL LICENTEI DE TRASEU 
Seria IL Nr. 007 

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

A. Denurnirea traseului: (030) MALU RO Ş U - URZICENI 

DUS 

Km 
Nr. 

statie Denumirea statiei 

INTORS 

Ora de plecare Ora de plecare 

Cl C2 C3 C4  Cl  C2 C3 C4 

06.20 07.20 10.00 13.00 	1  0 0 MALU ROSU 07.15 09.25 10.55 14.40 

06.27 07.27 10.07 13.07 3 1 NENISORI 07.48 09.18 10.48 14.33 

06.30 07.30 10.10 13.10 4 2 ARMASESTI 07.45 09.15 10.45 14.30 

06.34 07.34 10.14 13.14 6 3 ARMASESTI RAM. 07.41 09.11 10.41 14.26 

06.37 07.37 10.17 13.17 7 4 BARBULESTI 07.38 09.08 10.38 14.23 

06.41 07.41 10.21 13.21 9 5 F-CA DE ZAHAR 07.34 09.04 10.34 14.19 

06.45 07.45 10.25 13.25 13 6 URZICENI 06.50 09.00 10.30 14.15 

16.00 18.30 0 0 MALLI ROSU 16.55 19.40 

16.07 18.37 3 1 NENISORI 16.48 19.33 

16.10 18.40 4 2 ARMASESTI 16.45 19.30 

16.14 18.44 6 3 ARMASESTI RAM. 16.41 19.26 

16.17 18.47 7 4 BARBULESTI 16.38 19.23 

16.21 18.51 9 5 F-CA DE ZAHAR 16.34 19.19 

16.25 18.55 13 6 URZICENI 16.30 19.15 



B. Conditii pentru asigurarea caietului de sarcini: 

1. Zilele in care eircul ă : CIRCULĂ  IN ZILELE DE: L,M,M,J,V,S,D 

2. Nr. de autovehicule necesare/nr. de inmatriculare: 
IF-93-GXS 

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

4. Numă rul de ş oferi necesar: conf. Reg. Consiliului (CEE) 56112006 cu modific ă rile 0 compile-
tă rile ulterioare 

C. Contracte pentru utilizarea autog ă rilor/statiilor: 

Nr. 
Crt. 

Autogară . (statie) Nr./dat ă  contract Valabil p ănă  la: 

0 MALU ROSU 31.12.2022 

1 NENISORI 31.12.2022 

2 ARMASESTI 31.12.2022 

3 ARMASESTI RAM. 31.12.2022 

4 BARBULESTI 31.12.2022 

5 F-CA DE ZAHAR 31.12.2022 

6 URZICENI 31.12.2022 

, 31.12.2022 

OPERATOR DE TRANSPORT 
	

CONSILIUL JUDEŢ EAN IALOMIŢ A 

S.0 DRIMO INTER TRANS S.R.L 
	

PREgDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Data emiterii: 
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