
Anexa nr. I la Hotiirlirea C.J. Ialonaita nr.  4.  / 	2o22._ 

CONTRACT 
DE DELEGARE A GESTIUNH SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC JUDETEAN DE 

PERSOANE, PRIN CURSE REGULATE 
Nr. 	din 	  

CAPITOLUL I 
Pă rti 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 - PRESEDINTELE CONSI-
LIULUI JUDETEAN IALOMITA, pe de o parte, in calitate de DELEGATAR, 

5i 
Operatorul S.C. COMTRANS S.A., codul unic de inregistrare RO 2071407, cu sediul principal 

in SLOBOZIA, str. Amara, nr. 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 	SLOBOZIA, reprezentat ă  prin TUTUIANU 
$TEFAN, avă nd func ţ ia de director general, pe de altă  parte, in calitate 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 judetean de persoane in vederea asigur ă rii in 

continuare a transportului public judetean de persoane prin curse regulate, pe traseul nr. 7 Slobozia — 
Iazu — Murgeanea  in conformitate cu obliga ţ iile asumate prin prezentul contract. 

b) dreptul ş i obligatia de a utiliza  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 
Ialomi ţ a. 

Art. 2. Obiectivele delegatarului sunt: 
a) satisfacerea cu priori ţ ate a nevoilor de transport ale populatiei ş i ale operatorilor economici pe 

teritoriul unit ăţ ilor administrativ-teritoriale din judeţ ul Ialomita; 
b) irnbun ă t ăţ irea siguran ţ ei rutiere, protee ţ iei mediului ş i calită tii transportului public judeţ ean; 
c) deplasarea in conditii de sigurant ă  ş i de confort, inclusiv prin asigurarea de rise a persoanelor 

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

rizaţ i, la piaţ a transportului public j ade ţ ean; 
e) optirnizarea function ă rii pieţ ei transportului public judeţ ean prin asigurarea unui cadru concu-

rential normal, dinamic ş i loial. 

CAPITOLUL  HI 
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 judaţ ean de persoane; 
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CAPITOLUL IV 
Durata contractului 

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

CAPITOLUL V 
Drepturile pă rţilor 

Drepturile delegantului 

Art. 5. Delegantul are urm ă toarele drepturi: 
a) s ă  incaseze tarifele aferente transportului public jude ţ ean de persoane prin curse regulate; 
b)s ă  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 ce 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 jude ţ 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 conditiile stabilite conform contractului de delegare a gestiunii; 

Drepturile delegatarului 

Art. 6. Delegatarul are urm ă 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, s ă  verifice respectarea obliga ţ iilor asumate prin contract, cu notificarea preala-
bilă  a delegantului ş i in conditiile prevă zute in caietul de sarcini ş i in regulamentul serviciului; 

2. să  aprobe studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea ş i modernizarea dot ă rilor publi-
ce aferente servieiului 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 conditiile legii, in cazul in care delegantul nu- ş i respectă  obligaţ iile 
asumate prin contractul de delegare; 

5. s ă  solicite motivat,  în cazurile prev ă zute de leg; retragerea licentei de traseu eliberat ă  delegan-
tului. 

CAPITOLUL VI 

Obligaţ iile delegantului 

Art. 7. Delegantul are unn ă 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 urearea ş i coboră rea 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 când s-au emis legitima ţ ii de c ă lă torie cu loc; 
5. să  asigure urcarea ş i cobordrea bagajelor din portbagajul autovehiculului; 
6. s ă  nu admit ă  la transport in salonul autovehiculului: 

- materii greu mirositoare; 
- materii inflamabile; 

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

- materiale sau obiecte care prin natura, fonnatul sau dimensiunile lor pot produce daune sau pot 
murdă ri autovehiculul, bagajele sau imbr ă eămintea e ă lă torilor; 

- obieete sau m ă rfuri interzise la transport prin dispozi ţ iile legale; 
'7. efectuarea transportului public judeţ ean de persoane prin curse regulate fă ră  a depăş i num ă rul 

de locuri prevă zut in certificatul de imnatriculare al autovehiculului ; 
8. s ă  nu oprească  pentru urcarea sau coborarea pasagerilor intre sta ţ ii in alte locuri deck cele pre-

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

poate realiza pană  la destinaţ ie din cauz ă  de 11)rţă  majoră  sau din vina transportatorului; 
10. s ă  asigure preluarea e ă lă torilor din autovehieulele rămase imobilizate pc 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  emită  legitimaţ ii de eă lă torie corespunz ă toare sumelor ineasate pentru c ă lă tori ş i bagaje; 
13. să  utilizeze numai legitimaţ ii de că lă torie inseriate pentru pasageri ş i bagaje, inregistrate ca 

doeumente cu regim special; 
14. s ă  nu permită  eă lă toria deck in baza legitimaţ iilor de eă lă toriciabonamentelor valabile, pre-

cum si a legitimaţ iilor speeiale; 
15. in salonul autovehiculului pot fi transportate numai bagajele de mdnă  care pot fi tinute in 

mă nă  sau in plasa portpachet. in salami autovehiculului nu pot fi transportate bagajele care: 
- nu se incadreaz ă  in eategoria bagajelor de mfină , 

conţ in produse neadmise la transport; 
- &ant aş ezate pe euloarul de acces sau pe platforma din faţă  on din spate a autovehiculului; 
16. să  nu admită  la transport bagajele a ş ezate pe scaunele libere din salonul autovehiculului, chiar 

dacă  spaţ iul ră mas neutilizat de are pasageri ar permite acest lueru; 
17. bagajele depuse in spaţ iul destinat bagajelor se manipuleaz ă  numai de că tre conduc ă torul auto; 
18. la eel  puţ in unul dintre eapetele de traseu, prin registrul de mi ş care, s ă  se evidenţ ieze cursele 

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

de inlocuire a acestora; 
21. s ă  aim*, ată t Consiliul Judeţ ean Ialomi ţ a, c ă t  i  publicul că lă tor, prin  once  mijloace, cu pri-

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

ră rea c ă lă torilor si bagajelor; 
23. să  nu blocheze sta ţ iile publice prin parcarea autovehieulelor detinute sau prin efectuarea unor 

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

traseele deservite; 
25. să  asigure v ă nzarea biletelor la capetele de linie si in autovehieul, inclusiv cu anticipa ţ ie; 
26. la emiterea abonamentelor, s ă  respeete reglement ă rile in vigoare; 
27. să  nu emită  legitimaţ ii de că lă torie peste capacitatea autovehieulului exprimat ă  prin num ărul 

de loeuri pe seaune; 
28. să  accepte la transport to ţ i eă lă torii care au legitimaţ ii de că lă torie valabile pentru cursa res-

peetivă , 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 l ă tori existent in punctele 

de imbarcare sau cele efectuate pentru preluarea pasagerilor de la un vehicul rămas imobilizat in traseu nu 
se consideră  curse noi; acestea se efectueaz ă  dup ă  aeelasi program de eirculaţ ie ea al cursei dublate, in 
unnă toarele condi ţ ii: 
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depăş irea  cap  acit ăţ ii de preluare a autovehiculului initial; 
- men ţ ionarea in foaia de parcurs a caracterului cursei; 

31. autovehiculele trebuie s ă  aib ă  inspec ţ ia 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 existentei pandemiei de Covid-19; 
33. in interiorul autovehiculului trebuie s ă  existe afi ş at numele conduc ă torului auto; 
34. autovehiculele trebuie s ă  fie echipate cu instala ţ ie de incă lzire ş i conditionare a aerului in stare 

de functionare; 
35. la bordul autovehiculului trebuie s ă  existe inijloace 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 eirculatiei pe drumuri 

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

bagajelor. Bagajele  cc  dep ăş esc capacitatea spatiilor de depozitare pot ti  transportate in remorci inchisc, 
ataş ate vehiculului; 

38. autovehiculele trebuie s ă  aibă  un aspect estetic corespunz ă tor; 
39. autovehiculele trebuie s ă  fie inscrip ţ ionate cu insemnele operatorului de transport ratier; 
40. autovehiculele trebuie s ă  fie dotate cu tahograf care va fi in funetiune pe toat ă  durata deed-

ş ură rii transportului, conform reglementă 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  aib ă  locuri rezervate pentru invalizi, b ă trâni, femei ins ă rcinate, 

persoane  CU  copii in braţ e; 
44. să  execute cursele n-umai 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 categorii de persoane care beneficiaz ă  de 

facilită ti specifice de transport, conform legislaţ iei in vigoare, sub sanetiunea incet 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, de prevenire ş i control a virusului SARS-CoV-2. 

delegatarului 

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

de delegare; 
3.  să  iş i asume, pe perioada derul ă rii contractului de delegare,  to ate  responsabilită tile ş i obligaţ iile 

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

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

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

acestuia de că tre delegant; 
9. să  informeze delegantul, cu 72 de ore inainte, in legă tură  cu efectuarea unor luer 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 l ă torie valabil pe distan ţ a dintre autogara-localitatea de 
pleeare ş i autogaralocalitatea 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 13 lei. 

Operatorul poate solicita in decursul derul ă rii contractului ajustarea/modificarea tarifului pe e ă l ă -
torie, in conformitate  cu  prevederile Ordinului pre ş edintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007 pentru aprobarea 
Normelor-cadiu privind stabilirea, ajustarea ş i modificarea tarifelor pentni serviciile de transport public 
local ş i jude ţ ean de persoane modificat prin Ordin nr. 134 din 18 aprilie 2019, dac ă  situaţ ia o imp-une si 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 si completă rile ulterioare si prevederilor Normelor metodo-
logice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor  cu handi-
cap aprobate prin Hot ă ră rea Guvernului nr. 1017/2018, beneficiaz ă  de gratuitatea transportului urm ă toa-
rele categorii de persoane: 

a) persoanele cu handicap gray; 
b) persoanele cu handicap accentuat; 
c) inso ţ itorii persoanelor cu handicap gray, numai  in  prezen ţ a acestora; 
d) asisten ţ ii personali ai persoanelor cu handicap gray; 
e) inso ţ itorii copiilor cu handicap accentuat, numai in prezenţ a acestora; 
f) persoanele cu afectiuni renale care necesită  hemodializă  in alte localit ăţ i deck cele de domiciliu; 
g) asistenţ ii personali sau inso ţ itorii persoanelor cu handicap care au afee ţ iuni renale care necesită  he-

modializă  in alte localit ăţ i deck cele de domiciliu. 
(2) Acoperirea fmanciar ă  a costului c ă lkoriilor efectuate de persoanele care beneficiaz ă , potrivit legii, 

de gratuitatea transportului, se asigară  din bugetul D.G.A.S.P.C. Ialomi ţ a, in confonnitate cu prevederile 
Normelor metodologiee aprobate prin Hot ă rkea Guvemului 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 situa ţ ii: 
a) prin acordul p ă rţ ilor; 
b) la expirarea duratei stabilite in contract; 
c) prin denuntare unilateral ă , de că tre delegatar,  en  condi ţ ia notific ă rii prealabile a delegantului Cu eel 
putin 60 de zile inainte de data incetă rii contractului; 
d) în  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; 
1) la cererea motivat ă  a operatorului de transport transmis ă  en 30 de zile inainte de incetarea efectu ă rii tra-

cerere acceptat ă  de Consiliul Jude ţ ean Ialomita; 
g) alte cauze prev ă zute de lege; 
h) in condiţ iile art. 4 din prezentul contract; 

CAPITOLUL IX 
Farţ a majord 

Art. 12. (1)Forţ a majoră  este constatat ă  de o autoritate competent ă . 
(2) Forţ a rnajoră  exonereaz ă  *tile contractante de indeplinire a obligaţ iilor asurnate prin prezen-

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

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

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

CAPITOL (IL X 
Rezilierea contractului de delegare a gestiunii 

Art.13. (1) Mă sura rezilierii contractului se poate lua de Care delegatar ca urmare a neindeplinirii 
in mod repetat, Mil 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 plin drept, fă ră  notificare, punere in intă rziere sau indeplinirii 
vreunei alte fornialit ă ti prealabile, in urmă toarele cazuri: 
a) la declanş area  pro  cedurii falimentului impotriva delegantului; 
b) prin retragerea sau ineetarea valabilit ă tii licentei de transport a delegantului. 

CAPITOLUL  XI 
R ă spunderea contractual ă  

Art.14. (1) inc ă learea prevederilor contractului atrage r ă spunderea disciplinar ă , 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 
toga durata de valabilitate a contractului. Delegatarul va fi degrevat de mice responsabilitate pentru pre-
judiciile cauzate tertilor rezultate din executarea contractului. 

CAPITOLUL XII 
Litigii 

Art.15. P ă rţ ile convin ea 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 reprezentantii lor. 

Art.16. in cazul in care nu este posibilă  rezolvarea litigiilor pe cale amiabil ă , 0i-tile se pot adresa 
instanţ elor judec ă toreş ti romăne competente, potrivit legii. 

CAPITOLUL XIII 
Dispoziţ ii finale 

Art.17. Limba care guverneaz ă  eontractul este limba remand. 
Art.18. (1) in contextul incheierii ş i execut ă rii Contractului, *tile 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 Delega-

tarului. 
(2) Seopul furniz ă rii datelor cu catacter personal dire Delegant este strict legat de derularea pre-

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

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

(4) in cazul in care este necesar ă  transmiterea unor date cu  earacter personal de că tre Delegant 
care alte entit ă ti (spre exemplu, subcontractanti, imputerniciti, asocia ţ i, etc), prentru executarea contrac- 
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Delegantul se va asigura c ă  entitatea anterior mentionat 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 confidentialit ăţ ii. 

(5) Ată t Delegatarul (in calitate de operator de date) c ă t si 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 doar in scopul incheierii si execut ă rii prezentului Contract, conform prevederilor aim. (2). Dele-
gantul va prelucra aceste date doar Tn scopul mentionat la aim. (2) cu respectarea Regulamentului general 
privind proteetia 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 ă ti ale contractantului care au fast comunicate achizitorului) vor fi prelucrate doar 
pentru scopul incheierii si 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 protectia persoanelor fizice in ceea cc priveste prelucrarea datelor cu caracter per-
sonal ş i privind libera circula ţ ie a acestor date si 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 si ale altor acte normative incidente. 

Art,20. Prezentul contract se poate modifica cu acordul p ărţ 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,  
JUDETUL IALOMITA 

PREŞEDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Director Executiv D.C.0, 
Ionica Beiicoianu 

Vizat legalitate, 

Director executiv D.LS.P, 
Vlad Cristian 

DELEGANT, 
S.0 COMTRANS S.A 

DIRECTOR GENERAL, 
TUTUIANU Ş TEFAN 
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Anexa nr. 2 la Hoteirarea CJ. Ialomiţa nr. 0*—/  9.  ag. 2021- 

RO ROMANIA 

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

 

LICENTĂ  DE TRASEU 
Seria IL Nr. 001 

Servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate 

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

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

Valabil ă  de la data de 	 pfină  la 31.12.2022 

Eliberată  in baza Hotararii Consiliului Judetean Ialomita nr. 	din data 	  

Einitent: 

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

Data eliberă rii: 

PRESEDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Operatorul de transport mtier poate efectua servicii de transport judetean de 
persoane prin curse regulate pe traseul mentionat pe verso numal cu autovehicule 
avand capacitatea mentionat ă  in caietul de sarcini anexat si în conformitate cu acesta. 



Traseul: 

SLOBOZIA IAZU - MURGEANCA 

Emisă  în baza, 

Hotară rii Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr. 	din data 

Seria IL Nr. 001 



CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 	OPERATOR DE TRANSPORT RUTIER 
S.0 COMTRANS S.A 

CAIET DE SARCINI AL LICENTEI DE TRASEU 
Seria IL Nr. 001 

Servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate 

A. Denumirea traseului: (007) SLOBOZIA IAZU MURGEANCA 

DUS 
Km Nr. 

static Denumirea statiei 
INTORS 

Ora de plecare Ora de pleeare 
C2 C3 C4 C2 C3 C4 

07.00 11.00 13.30 17.00 0 0 SLOBOZIA (AUTOGARA) 09.27 13.27 15.57 19.27 
07.09 11.09 13.39 17.09 5 1 SLOBOZIA NOLA 09.18 13.18 15.48 19.18 
07.34 11.34 14.04 17.34 21 2 IAZU 08.53 12.53 15.23 18.53 
07.41 11.41 14.11 17.41 EMI SCANTEIA 08.46 12.46 15.16 18.46 
07.50 11.50 14.20 17.50 30 4 DUMITRESTI 08.37 IIII 15.07 -18.37 
07.59 11.59 14.29 17.59 31 5 BUCSA 08.28 12.28 14.58 18.28 
08.06 12.06 14.38 18.08 36 6 VALEA CIORII 08.19 12.19 14.49 18.19 
08.12 12.12 14.42 18.12 38 7 MURGEANCA 08.15 12.15 14.45 18.15 

Ill Ell 

MAE= 
I. 11111.1111 

NMI 
11=1111111111111 

IIM 
MOM 

IIIIIIIIIIII 

Ell 
IIII 

EMI 
MINIM 

IN 
111111111111111111 

11111111.11 

MIIIIIIIIIIII 
1.11111 



B. Conditii pentru asigurarea caietului de sarcini: 

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

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

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

4. Numă rul de soferi necesar: eonf. Reg. Consiliului (CEE) 561/2006 cu modificirile 
tArile ulterioare 

C. Contracte pentru utilizarea autog ă rilor/statillor: 

Si 
 
comple- 

Nr. 
Crt. 

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

1.  SLOBOZ1A 31.12.2022 

2.  SCANTEIA 31.12.2022 

3.  VALEA CIORII 31.12.2022 

OPERATOR DE TRANSPORT, 	 CONSILIUL JUDEŢ EAN IALOMITA 

S.0 COMTRANS S.A 
	

PRESEDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Data emiterli: 



Anexa nr. 3 la Hotdrarea C.J. lalomita nr.  0-7026 C)  2o 2Z- 

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 mu.nicipiul Slobozia, Piata Revolutiei, nr. 1, 
cod fiscal 4231776 cont R069TREZ39121350201XXXXX, deschis la TREZORERIA SLOBOZIA, tele-
fon/fax 02431230.200, 0243/230.250 reprezentat prin MARIAN PAVEL - PRESEDINTELE CONSI-
LIULUI JUDETEAN IALOMITA, pe de o part; in calitate de DELEGATAR, 

ş i 
Operatorul S.C. CIRIL COM S.R.L., codul unic de inregistrare 2065880, cu sediul principal in 

Ion Roat ă , judetul Ialomita, num ă rul de ordine in registrul comertului J.21/258/1991-localitatea Ion 
Roată , licenta de transport sr. LTP nr. 1066575, cont R028RNCB0170008728770001, deschis la B.C.R. 
SLOBOZIA, reprezentat ă  prin Cazacu Marius Ion -at, avănd functia de administrator, pe de alt ă  parte, in 
calitate de DELEGANT, 
au incheiat prezentul contract de delegare a gestiunii. 

CAPITOLUL  II  
Objectal contractului de delegare a gestiunii 

Art. I. Obiectul contractului const ă  in: 
a) delegarea gestiunii servciului de transport public judetean de persoane in vederea asigur ă rii in 

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

Iazu — Sciinteia  in confonnitate cu obligatfile asumate prin prezentul contract. 
b) dreptul ş i obligatia de a utiliza i exploata infrastructura tehnico-edilitar ă  aferent ă  serviciului 

de transport public judetean de persoane, prim curse regulate, in aria administrativ-teritorial ă  a judetului 
falomita. 

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

teritoriul unit ă tilor achninistrativ-teritoriale din judetul Ialomita; 
b) imbună tă tirea sigurantei nitiere, protectiei mediului si calit ă tii transportului public judetean; 
c) deplasarea in conditii de sigurantA ş i de confort, inclusiv prim asigurarea de rise a persoanelor 

transportate, precum si 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 function ă rii pietei transportului public judetean prim asigurarea unui cadru concu-

rential normal, dinamic ş i loial. 

CAPITOLUL HI 
Dispozitii generale 

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

Drepturile delegantului 

Art. 5. Delegantul are urmă toarele drepturi: 
a) să  incaseze tarifele aferente transportului public judetean de persoane prin curse regulate; 
b)s ă  includ ă  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 judeţ 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 telmico-edilitar ă  a sistemului de transport public judeţ ean de persoa-
ne, in conditiile stabilite conform contractului de delegare a gestiunii; 

Drepturik delegatarului 

Art. 6. Delegatarul are urmă toarele dreptari: 
1. să  inspecteze bunarile, 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-
bin.' 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 sau local; 

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

5. s ă  solicite motivat, in eazurile prevă zute de leg; retragerea licentei de traseu eliberat ă  delegan- 
tului. 

CAPITOLUL VI 
Obligaţ iile pă rţ ilor 

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

culului; 
4 ,  s ă  asigure respectarea locurilor atunci dud s-au ends legitimatii de că lă torie cu lac; 
5. s ă  asigure urcarea ş i coborhrea 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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- tub-uri de oxigen; 
- materiale explozibile; 
- fume cinematografice neambalate in cutii metalice; 
- produse caustice; 

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

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

de locuri prevă zut Tn certificatul de inmatriculare al autovehiculului ; 
8. să  nu oprease ă  pentru urcarea sau coborkea pasagerilor intre statii in alte locuri decat cele pre-

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

poate realiza Oa la destinatie din cauz ă  de forth' major ă  sau din vina transportatorului; 
10. s ă  asigure preluarea c ă l ă torilor din autovehiculele r ă mase imobilizate pe traseu în terrnen ma-

xim de 3 ore; 
11. să  asigure e ă lă torii si bagajele acestora pentru riscurile cc cad in sarcina operatorului de tran-

sport; 
12. să  emită  legitimaţ ii de c ă lă torie corespunză 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 ea 

documente en regim special; 
14. să  nu permită  eă l ă toria cleat in baza legitima ţ iilor de c ă 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 Tn 

mană  sau in plasa portpaehet. in salonul autovehiculului nu pot fi transportate bagajele care: 
- nu se incadreaz ă  in categoria bagajelor de man ă ; 

eontin produse neadmise la transport; 
sunt asezate pe culoarul de acces sau pe platforma din fa ţă  on din spate a autovehiculutui; 

16. s ă  nu admită  la transport bagajele a ş ezate pe seaunele libere din salonul autovehiculului, chiar 
dacă  spatiul r ă mas neutilizat de c ă tre pasageri ar permite acest lucru; 

17. bagajele depuse in spaţ iul-destinat bagajelor se manipuleaz ă  numai de c ă tre condue ă torul auto; 
18. la eel putin unul dintre capetele de traseu, prin registrul de miscare, s ă  se evidenţ ieze cursele 

proprii plecate si sosite; 
19. să  execute transportul strict in conformitate cu programul de circula ţ 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  anunte, atat Consiliul Judetean Ialomi ţ a, cat i publicul c ă lă tor, prin once mijloace, cu pri-

vire la cursele care nu pot fi executate din eauz ă  de for ţă , majoră  sau alte cauze; 
22. s ă  asigure oprirea  In toate statiile prev ă zute in programul de circula ţ ie pentru urcarea ş i cobo-

rarea c ă latorilor ş i bagajelor; 
23. să  nu blocheze sta ţ 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 c ă l ă tori de pe 

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

de locuri pe scaune; 
28. să  accepte la transport to ţ i că l ă torii care an legitimatii de c ă lă torie valabile pentru cursa res-

pectiv ă , in limita cap acit ăţ ii vehieulului; 
29. s ă , asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani; 
30. cursele dubluri efectuate pentru preluarea unui flux suplimentar de c ă lă tori existent in punctele 

de imbarcare sau cele efectuate pentru preluarea pasagerilor de la in vehicul r ă mas imobilizat in traseu nu 
se consideră  curse noi; acestea se efectueaz ă  dup ă  acelasi program de circula ţ ie ea al cursei &Ablate, in 
urmă toarele conditii: 

3 



depăş irea capacit ăţ ii de preluare a autovehiculului initial; 
- menţ ionarea in foaia de parcurs a earacterului cursei; 

31. autovehiculele trebuie s ă  aibă  inspeeţ ia tehnic ă  periodic ă  efectuată  la termen; 
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. autovehiculele treb -uie s ă  fie echipate Cu instala ţ ie de incă lzire ş i conditionare a aerului in stare 

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

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

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

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

38. autovehiculele trebuie s ă  aibă  un aspect estetie corespunz ă tor; 
39. autovehiculele trebuie s ă  fie inscrip ţ ionate 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 -

ş ură rii transportului, conform reglernent 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  aib ă  locuri rezervate pentru invalizi, b ă tră ni, femei ins ă reinate, 

persoane cu copii in braţe; 
44. s ă  execute cursele numai cu autobuze/autocare care sunt mentionate in caietul de . sarcini al 

lieenţ 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 legisla ţ iei in vigoare, sub sancţ iunea incet ă rii contractuhii de 
delegare a serviciului public de transport rutier de persoane prin curse regulate la nivel jude ţ ean. 

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

Obligaţ iile delegatarului 

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

de delegare; 
iş 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-1 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 orică ror imprejur ă ri de natura sa aduc ă  atingere drepturilor 

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

acestuia de c ă tre delegant; 
9. s ă  informeze delegantul, cu 72 de ore inainte, in leg ă 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 c ă lă torie valabil pe distanta dintre autogara-localitatea de 
plecare si autogara/localitatea de so sire, asa cum sunt precizate in Pro gramul de transport public judetean 
de persoane, prin curse regulate, la data semn ă rii prezentului contract, este de 12 lei. 

Operatorul poate solicita  în decursul derul ă rii contractului ajustarea/modificarea tarifului pe 
că lă torie, în conformitate Cu prevederile Ordinului presedintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007 pentru aproba-
rea Norrnelor-cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport 
public local 5i judetean de persoane modificat prin Ordin nr. 134 din 18 aprilie 2019, dac ă  situatia o 
impune 5i cu respectarea prevederilor legale in materie. 

Art. 10. (1) Potrivit prevederilor Legii in-. 448/2006 privind protectia 5i promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, Cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare 5i prevederilor Normelor metodolo-
gice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap 
aprobate prin Hot ă rdrea G-uvernului m-. 1017/2018, beneficiaz ă  de gratuitatea transportului unn ă toarele 
categorii de persoane: 

a) persoanele cu handicap gray; 
b) persoanele cu handicap accentuat; 
c) insotitorii persoanelor cu handicap gray, numai in prezen ţ a acestora; 
d) asistentii personali ai persoanelor cu handicap gray; 
e) insotitorii copiilor en handicap accentuat, numai in prezenta acestora; 
f) persoauele cu afec ţ iuni renale care necesit ă  hemodializ ă  in alte localită ti deck cele de domiciliu; 
g) asistentii personali sau inso ţ itorii persoanelor cu handicap care au afectiuni renale care necesit ă  he-

modializă  in alte localit ăţ i deck cele de domiciliu. 
(2) Acoperirea financial% a costului c ă lă toriilor efectuate de persoanele care beneficiaz ă , potrivit legii, 

de gratuitatea transportului, se asigur ă  din bugetul D.G.A.S.P.C. Ialomita, in conformitate cu. prevederile 
Normelor metodologice aprobate prin Hot ă rArea Guvernului nr. 1017/2018, en modific ă rile 5i comple-
tă rile ulterioare. 

CAPITOLUL VIII 
incetarea contractulni 

Art. 11. Prezentul contract de delegare a gestiunii inceteaz ă  in urmă toarele 
a) prin acordul *tiler; 
b) la expirarea duratei stabilite în contract; 
c) prin denuntare unilateral ă , de că tre delegatar, en conditia notific ă rii prealabile a delegantului cu cel 
putin 60 de zile inainte de data incet ă rii contractului; 
d) in caz-ul reorganiz ă rii judiciare sau a falimentului delegantului; 
e) in situatia pierderii calit ă tii de operator de transport, din once cauz ă , de că tre delegant; 
f) la cererea motiyat ă  a operatorului de transport transmis ă  cu. 30 de zile inainte de incetarea efectu ă rii tra-
seului, cerere accepted. de Consiliul Judetean Ialomita; 
g) alte cauze preyă zute de lege; 
h) in condiţ iile art. 4 din prezentul contract; 

CAPITOLUL  lx  
Forţa major 

Art. 12. (1)Forta major ă  este constatat ă  de o a-utoritate competent ă . 
(2) Forta majoră  exonereaz ă  p ă rţ ile contractante de indeplinire a obligatiilor asumate prin prezen-

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

judicia drepturile ee Ii se cuyeneau partilor p ă nă  la aparitia acesteia. 
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(4) Partea care invoca forta major ă  este obligat ă  s ă  notifice celeilalte p ă rti, in tennen de 15 zile si 
in mod cornplet, producerea evenimentului, precum si dovada fortei majore si s ă  ia toate m ă surile posibile 
in vederea limít ă rii conseeintelor lui. 

(5) Dac ă  forta majod ac ţ ioneaz ă  sau Sc 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 rti incetarea de plin drept a prezentului contract de 
delegare a gestiunii, fă ră  ea vreuna dintre ele s ă  pretind ă  daune-interese. 

CAPITOLUL X 
Rezilierea eantractului de delegare a gestiunii 

Art.13. (1) M ă sura rezilierii contractului se poate lua de c ă tre delegatar ca urmare a neindeplinirii 
in mod repeat, rar ă  motive temeinice, de c ă tre delegant, a uneia sau a mai multor obliga ţ ii contraetuale, 
numai in urma unui preaviz adresat delegantului, si 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 int ă rziere sau indeplinirii 
vramei alte formalit ă ti prealabile, in urm ă toarele cazuri: 
a) la declansarea procedurii falimentului impotriva delegantului; 
b) prin retragerea sau incetarea valabilit ăţ ii licentei de transport a delegantului. 

CAPITOLUL XI 
Rlispunderea contraetuală  

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

(2) Delegantul î ş i asumă  integral r ă spunderea pentru prejudiciile cauzate tertilor din culpa sa pe 
toat ă  durata de valabilitate a contractului. Delegatarul va fi degrevat de once responsabilitate pentru pre-
judiciile cauzate tertilor rezultate din executarea contract -dui. 

CAPITOL UL XII 
Litigii 

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

Art.16. in cazul in care nu este posibil ă  rezolvarea litigiilor pe cale amlabil ă , p ă rtile se pot adresa 
instantelor judec ă toresti romane competent; potrivit legii. 

CAPITOLUL XIII 
Dispazitii finale 

Art.17. Limba care guvemeaz ă  contractul este limba rom ă nă . 
Art.18. (1) In contextul incheierii si execut ă rii Contractului, p ă rtile 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 are Delegant; 
(ii) Datele cu caracter persoanal ale persoanelor de contact ale Delegantului dezv ă luite Delegata-

rului. 
(2) Scopul furniz ă rii datelor  en caracter personal c ă 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 si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fiziee in ceea ce priveste pre-
lucrarea datelor en earacter personal si privind libera eirculatie a acestor date si de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor). 

(4) In cazul in care este neeesar ă  transmiterea unor date cu caracter personal de e ă tre Delegant 
că tre alte entit ă ti (spre exemplu, subeontractanti, imputemiciti, asocia ţ i, etc), prentru executarea contrae- 
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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, inclusiv s ă  utilizeze datele cu caracter 
personal transmise doar in scopul furnizat, 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 in scopul incheierii ş i execută rii prezentului Contract, conform prevederilor aim. (2). Dele-
gantul va prelucra aceste date doar in scopul mentionat la aim. (2) cu respectarea Regulamentului general 
privind protectia datelor. 

(ii) Datele cu caracter personal ale Persoanelor de Contact ale Delegantului (inclusiv eventualele 
date cu caracter personal ale persoanelor de contact ale subcontractantilor/asociathlor/imputemicitilor/ 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 ob ł igaţ iilor cc revin acestora 
in calitate dc operator de date cu caracter personal conform legislatiei aplicabile privind protectia datelor 
Cu caracter personal. 

(6) Prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European ş i al Consiliului din 27 
aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea cc prive ş te prelucrarea datelor cu caracter per-
sonal ş i privind lib era circulatie a acestor date ş i de abrogare a Directivei 95146/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 prev6zute în prezentul contract, partile se supun prevede-
rilor legisla ţ 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 aditionale. 
Prezentul contract a fost semnat astazi, 	 ş i s-a incheiat in 2(dou`d) 

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

DELEGA  TAR,  
JUDETUL IALOMITA 

PRESEDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Director Executiv D.C.0, 
Ionica Bdicoianu 

Vizat legalitate, 

Director executiv D.LS.P, 
Vlad Cristian 

DELEGANT, 
S.0 CIRIL COM S.R.L 

ADMINISTRATOR, 
CAZACU MARIUS IONUT 
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Anexa nr. 4 la Hateirarea  CJ  Ialěmi4a nr. 	0 3 -?0 2  1.  

RO ROMANIA 

CONSILIUL JUDE Ţ EAN IALOMITA 

 

LICENŢĂ  DE TRASEU 
Seria IL Nr. 002 

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

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

S.0 CIRIL COM S.R.L 
ION ROATĂ , TUD, IALOMIŢ A 
RO 2065880 

Valabild de la data de 	 pă nd la 31.12.2022 

Eliberată  in baza Hotă rarii Consiliului Judetean Ialomita nr. 	din data 

Emitent: 

CONSILIUL JUDEŢ EAN IALOMIŢ A 

Data elibetă rii: 

PRE$EDINTE, 
MARIAN PAVEL 

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



Traseul: 

SLOBOZIA — IAZU - SaNTEIA 

Emisd in baza, 

Hotardrii Consiliului Judetean Ialomita nr. 	din data 

Seria IL Nr.  . 002 



CONSILIUL .TUDETEAN IALOMITA 	 OPERATOR DE TRANSPORT RUTIER 
S.0 CIRIL COM S.R.L 

CAIET DE SARCINI AL LICENTEI DE TRASEU 
Seria IL Nr. 002 

Servicii de transport public judeţ ean de persoane prin curse regulate 

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

DUS 

Km 
Ni: 

static 
Denumirea statiei 

1NTORS 

Ora de plecare Ora de plecare 

Cl C2 C3 C4 Cl C2 C3 C4 

14.10 0 0 SLOBOZIA (AUTOGARĂ ) 07.50 

14.19 5 1 SLOBOZIA NOUĂ  07.41 

14.44 21 2 IAZU 07.16 

14.50 25 3 SCANTEIA 07.10 



B. Conditii pentru asigurarea caietului de sarcini: 

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

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

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

4. Numă rul de ş oferi necesar: emit; Reg. Consiliului (CEE) 561/2006 cu modific ă rile ş i eomple-
rile ulterioare 

C. Contracte pentru ufilizarea autogdrilor/statiilor: 

Nr. 
Crt. 

Autogard (static) Nr./dafă  contract Valabil pand la: 

1.  SLOBOZIA 31.12.2022 

2.  IAZU 31.12.2022 

1 SCANTEIA 31.12.2022 

OPERATOR DE TRANSPORT 	 CONSILIUL JUDEŢ EAN IALOMIŢ A 

S.0 CIRIL COM S.R.L 
	

PREgDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Data emiterii: 
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