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PROIECT DE HOTĂRA'RE NR.
privind aprobarea atribuiriiin gestiune delegate' a serviciului de transport public
judeţean de persoane, prin curse regulate, pe traseul nr. 08 Slobozia-Iazu-Sciinteia,
traseul nr. 11 Slobozia — Milo şeşti- Tov ăriişia, traseul nr. 15 Slobozia — Ciulniţa —
Borduşelu, traseul nr. 16 Slobozia — Ciulni ţa — Bue şti i traseul nr. 30 Malu Roşu —
Urziceni, previizute in Programul de transport public judeţean de persoane, prin curse
regulate, pentru perioada 01.01.2014 — 31.12.2022, precum şi a licenţelor de traseu,
operatorilor de transport declaraţi ciiştigători
Consiliul Judetean
Av ănd in vedere:
- procesul — verbal nr. 20454/2022-G din 03.08.2022 al Comisiei de evaluare
desemnatei prin Dispozitia Presedintelui Consiliulni Ju etean Ialomita nr. 87/07.03.2022;
- Referatul de aprobare nr..2-/2022 din 19 -V j022 al Presedintelui
Consiliului Judetean
Examin ănd
- Raportul de specialitate nrdlY0 /2022 din 0Z2 og .2022 al Directiei
Investitii şi Servicii Publice;
- Avizul nr.
/2022 din
.2022 al Cornisiei juridice, de
drepturi, obligatii şi incompatibilităti;
- Avizul nr.
din
/2022 .2022 al Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protectia mediului si turism,
In conform itate Cu:
- prevederile art.6 alin.(3) din Hotărcirea Consiliului Judetean Ialomita nr.
251/23.12.2021 privind aprobarea Regulamentului, a Caietului de sarcini si a
Documentaţiei de atribu ire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de
transport juderean prin curse regulate in judetul Ialomita, modificată prin Hotărarea
Consiliului Judetean Ialomita nr. 45/28.02.2022;
- prevederile Legii serviciilor pub/ice de transport persoane in unitătile
administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările şi complet ările ulterioare;
- prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2772011 privind transporturile rutiere, cu
modific ările si completările ulterioare;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) şi aim. (5) lit. q) din Ordonanta de urgentă a
Guvernului nr. 5772019 privănd Codul administrativ, cu modific ările şi complet ările
ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare şi functionare a Consiliului Judetean
aprobat prin Hotărărea Consiliului Judeţean Ialomita nr. 46 din 30.03.2021, cu
modific ările şi completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urge* a
Giivernului nr. 5772019 privind Codul administrativ, Cu modific ările şi complet ările
ulterioare,
Cod FP -07-06, vers. t

HO TĂ R ĂŞ TB:
Art.1(1) Se aprobă atribuirea in gestiune delegată a serviciului de transport public

juderean de persoane, prin curse regulate, pentru unele trasee prevăzute in Programul de
transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01.01.2014 —
31.12.2022, operatorilor declaraţi cdştigători, după cum urmează:
Nr.
crt.
I.
2.
3.
4.
5.

Operator de transport
S. C. COMTRANS S.A
S.C. G&S TOURS S.R.L.
S. C. COMTRANS S.A.
S.C. COMTRANS S.A.
S.C. DRIMO INTER TRANS S.R.L.

Num ăr
traseu
08
11
15
16
30

Traseu
Slobozia — Iazu - Scanteia
Slobozia — Milo şeşti - Tov ărăşia
Slobozia — Ciulni ţa - Borduşelu
Slobozia — Ciulni ţa - Bueşti
Malu Ram - Urziceni

(2) in condiţiile alineatului (1), operatorilor de transport li se atribuie licenţa de
traseu pen tru efectuarea transportuhd public judeţean de persoane, prin curse regulate, pe
traseele atribuite, şi incheie contract de delegare a gestiunii cu Judeţul Ialomiţa, conform
anexelor nr. I -10 care fac parte integrantă din prezenta hotărăre.
(3) Se aprobă tarifid de călătorie pentru serviciul de transport public judeţean de
persoane, prin curse regulate, pe fiecare traseu, după cum urmează:
Nr.
crt.

I.
2.
3.
4.
5.

Traseul

Slobozia — Iazu - Scateia
Slobozia — Milo şeşti - Tov ărtişia
Slobozia — Ciulni ţa - Borduşelu
Slobozia — Ciulnita - Bue şti
Maht Roş u - Urziceni

Num ăr
traseu

Tarif (le i)
cu WA

08
11
15
16
30

10
9
12
10
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Art.3 Contractele de delegare a gestiunii şi licenţele de traseu prevăzute la
art. I sunt valabile pănă la data de 31.12.2022, inclusiv, dată după care
nu mai pot jî prelungite.
Art.4 Se imputernice şte domnul Marian Pavel, Preşedintele Consiliului Juderean

Ialomiţa, sá semneze contractele de delegare, licenţele de traseu şi alte documente
necesare punerii în aplicare a prezentei hotărdri.
Art.5 Prin grija Secretarului General al Judeţului Ialomiţa, prezenta hot &tire se va
comunica, spre ducere la indeplinire, Directiei Investiţii şi Servicii Publice, SC Comtrans
SA, S.C. G&S TOURS S.R.L ş i S.C. DRIMO INTER TRANS S.R.L. ş i, spre ştiinf ă,
Instituţiei Prefectului — Judeţul Ialomiţa, urmănd a fi publicată pe site-ul Consiliului
Judetean Ialomita - Secţiunea "Monitorul Oficial al Judeţului".

PREY EDINTE
MARIAN PAVEL

Avizat,
Secretarul general al jude ţului Ialomiţa

Adrian Robert IONESCU

Cod FP -07-06, ver. I

la Hotărdrea CJ Ialomi ţa nr.

din

CONTRACT
DE DELEGARE A GESTIUNH SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC JUDE
PERSOANE, PRIN CURSE REGULATE
Nr.
din

Anexa nr.1
2022

ŢEAN DE

CAPITOLUL I
Părţi contractante
JUDEŢUL IALOMITA, cu sediul administrativ in municipiul Slobozia, Piata Revolutiei, nr. 1,
cod fiscal 4231776 cont R069TREZ39121350201XXXXX, deschis la TREZORERIA SLOBOZIA, telefon/fax 0243/230.200, 0243/230.250 reprezentat prin MARIAN PAVEL - PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN IALOMITA, pe de o parte, in calitate de DELEGATAR,
şi
Operatorul S.C. COMTRANS S.A., codul unic de inregistrare RO 2071407, cu sediul principal
in SLOBOZIA, str. Amara, nr. 17, jude ţul Ialomiţa, numărul de ordine in registrul comer ţului
J21/298/1991 — localitatea Slobozia, licen ţa de transport Sr. L.T.P. nr. 1010423, cont
R062BRD230SV02439422300, deschis la B.R.D. SLOBOZIA, reprezentat ă prin TUTUIANU
STEFAN, avand funcţia de director general, pe de alt ă 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 ţean de persoane in vederea asigur ării in
continuare a transportului public jude ţean de persoane prin curse regulate, pe traseul nr. 8 Slobozia —
Iazu — Scănteia in conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
b) dreptul şi obligaţia de a utiliza şi exploata infrastructura tehnico-edilitard aferent ă serviciului
de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, in aria administrativ-teritorial ă a judeţului
Ialomiţa.
Art. 2. Obiectivele delegatarului sunt:
a) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale popula ţiei şi ale operatorilor economici pe
teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale din jude ţul Ialomiţa;
b) imbunătăţirea siguranţei rutiere, protecţiei mediului şi calităţii transportului public judeţean;
c) deplasarea in condiţii de siguranţă şi de confort, inclusiv prin asigurarea de rise a persoanelor
transportate, precum şi a bunurilor acestora prin polite de asigur ări;
d) accesul egal şi nediscriminatoriu al operatorilor de transport, respectiv al transportatorilor autorizaţi, la piaţa transportului public judeţean;
e) optimizarea func ţionării pieţei transportului public judeţean prin asigurarea unui cadru concurenţial normal, dinarnic şi loial.
CAPITOLUL IH
Dispoziţii generale
Art.3. (1) Documentele Contractului de delegare a gestiunii sunt:
Regulamentul pentru efectuarea transportului jude ţean de persoane;
- Caietul de sarcini al serviciului de transport public jude ţean de persoane;
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CAPITOLUL IV
Durata cantractulni
Art. 4. Contractul infra in vigoare la data de

şi ineeteaz ă la data de

31.12.2022.
CAPITOLUL V
Drepturile p ărrilor
Drepturile delegantului
Art. 5. Delegantul are urm ătoarele drepturi:
a) să ineaseze tarifele aferente transportului public jude ţean de persoane prin curse regulate;
b)să includă in tarifele de transport percepute c ălătorilor primele de asigurare pentru ace ştia şi
pentru bagajele lor, precum şi pentru riscurile cc pot deeurge din efectuarea opera ţiunilor de transport, in
cazul transportului public jude ţean de persoane prin curse regulate;
c) să utilizeze patrimoniul propriu sau inchiriat pentru asigurarea serviciului public judeţean de
călători prin curse regulate;
d) s ă utilizeze infrastructura tehnico-edilitar ă a sistemului de transport public jude ţean de persoane, in condiţ iile stabilite conform contraetului de delegare a gestiunii;

Drepturile delegatarului
Art. 6. Delegatarul are urm ătoarele drepturi:

1. să inspecteze bunurile, activit ăţile şi serviciul public delegat, s ă verifice modul in care este
satisfăcut interesul public, s ă verifice respeetarea obliga ţiilor asumate prin contract, cu notificarea prealabird a delegantului şi in condiţiile prevăzute in caietul de sarcini şi in regulamentul serviciului;
2. să aprobe studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea dot ărilor publice aferente serviciului public delegat;
3. să modifice, in mod unilateral, partea reglementar ă a contractului de delegare din motive excepţionale legate de interesul national sau local;
4. să rezilieze contractul, in condiţiile legii, in cazul in care delegantul nu- şi respect ă obligaţiile
asumate prin contractul de delegare;
5. să solicite motivat, in cazurile prevăzute de lege, retragerea licen ţei de taseu eliberat ă deleganU LU .
CAPITOLUL VI
Obliga ţiile p ărtilor
Obliga ţiile delegantului
Art. 7. Delegantul are unn ătoarele obligaţii:

1. să utilizeze pe timpul execut ării transportului placa de traseu, cu indicarea executantului $i a
caracterului cursei;
2. s ă supravegheze urcarea şi coborarea pasagerilor;
3. mijlocul de transport nu trebuie s ă circule cu u şile deschise sau Cu pasageri pe seara autovehiculului;
4. să asigure respectarea locurilor atunci and s-au emis legitimaţii de călătorie cu loc;
5. să asigure urcarea şi coborărea bagajelor din portbagajul autovehiculului;
6. să 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;
materi al e explozibile;
- fume cinematografice neambalate in cutii metalice;
- produse caustice;
- materiale sau obiecte care prin natura, formatul sau dirnensiunile lor pot produce daune sau pot
murdări autovehiculul, bagajele sau imbr ăcămintea călătorilor;
- obiecte sau m ărfuri interzise la transport prin dispoziţiile legale;
7. efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate fără a depăşi numărul
de locuri prevăzut in certificatul de inrnatriculare al autovehiculului ;
8. să nu oprească pentru urcarea sau cobor ărea pasagerilor intre sta ţii in alte locuri deck cele prevăzute in graficul de circulaţie;
9. să asigure gratuit readucerea c ălătorilor la punctul de plecare in cazul in care călătoria nu se
poate realiza p ănă la destinaţie din cauză de forţă majoră sau din vina transportatorului;
10. să asigure preluarea c ălătorilor din autovehiculele rămase imobilizate pe traseu in tennen maxim de 3 ore;
11. să asigure călătorii şi bagajele acestora pentru riscurile ce cad in sarcina operatorului de tran-

sport;
12. să emită legitimaţii de călkorie corespunz ătoare sumelor incasate pentru c ălători şi bagaje;
13. să utilizeze numai legitimaţii de călătorie inseriate pentru pasageri şi bagaje, inregistrate ca
documente cu regim special;
14. să nu permită călătoria deck in baza legitimaţiflor de călătorie/abonamentelor valabile, precum şi a legitimaţiilor speciale;
15. in salonul autovehiculului pot fi transportate numai bagajele de mănă care pot fi ţinute in
mănă sau in plasa portpachet. in salonul autovehiculului nu pot fi transportate bagajele care:
- nu se incadrează in categoria bagajelor de mănă;
- conţin produse neadmise la transport;
- sunt aşezate pe culoarul de acces sau pe platforma din &ră on din spate a autovehiculului;
16. să nu admită la transport bagajele aşezate pe scaunele libere din salonul autovehiculului, chiar
dacă spaţiul rămas neutilizat de către pasageri ar permite acest lucru;
17. bagajele depuse in spaţiul destinat bagajelor se rnanipulează numai de către conduckorul auto;
18. la eel puţin unul dintre cap etele de traseu, prin registrul de mişcare, să se evidenţieze cursele
proprii plecate şi sosite;
19. să execute transportul strict in conformitate cu pro gramul de circulaţie;
20. să asigure realizarea tuturor curselor jar in caz de imobilizare a autovehiculelor, s ă ia măsuri
de inlocuire a acestora;
21. să anunţe, atăt Consiliul Judeţean Ialomiţa, căt i publicul călător, prin once mijloace, cu privire la cursele care nu pot fi executate din cauză de forţă majoră sau alte cauze;
22. să asigure oprirea in toate staţiile prevăzute in programul de circulaţie pentru urcarea şi coborărea călătorilor şi bagajelor;
23. să nu blocheze staţiile publice prin parcarea autovehiculelor de ţinute sau prin efectuarea unor
lucrări de intreţinere/reparaţii la acestea;
24. să asigure suplimentar autovehicule pentru preluarea fluxurilor ocazionale de călători de pe
traseele deservite;
25. să asigure vanzarea biletelor la capetele de linie şi in autovehicul, inclusiv cu anticipaţie;
26. la emiterea abonamentelor, s ă respecte reglement ările in vigoare;
27. să nu emită legitimaţii de călătorie peste capacitatea autovehiculului exprimat ă prin numkul
de locuri pe scaune;
28. să accepte la transport toţi călătorii care au legitimaţii de călătorie valabile pentru cursa respectivă, in limita capacităţii vehiculului;
29. să asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani;
30. cursele dubluri efectuate pentru preluarea unui flux suplimentar de &Maori 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 după acelaşi program de circulaţie ca al cursei dublate, in
următoarele condiţii:
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depăşirea capacit ăţii de preluare a autovehiculului
- menţionarea irTfdăiYde parcurs a caracttrUlui cursei;
31. autovehiculele trebuie s ă aibă inspectia telmic ă periodică efectuată la termen;
32. autovehiculele trebuie salubrizate, sp ălate şi dezinfectate potrivit normelor legale in vigoare, in contextul existen ţei pandemiei de Covid-19;
33. in interiorul autovehiculului trebuie s ă existe afişat numele conduc ătorului auto;
34. autovehiculele trebuie s ă fie echipate Cu instalaţie de incălzire şi condiţionare a aerului in stare
de funcţionare;
35. la bordul autovehiculului trebuie s ă existe mijloace pentru prevenirea şi combaterea incendiilor, precum şi ciocan pentru spart geamurile in caz de necesitate;
36. in perioada de iamă autovehiculul trebuie s ă fi e echipat corespunz ător circulaţiei pe drumuri
cu aderenţă scăzută;
37. autovehiculul trebuie să fie dotat Cu spaţii de depozitare special amenajate pentru transportul
bagajelor. Bagajele ce dep ăşesc capacitatea spa ţiilor de depozitare pot fi transportate in remorci inchise,
ataşate vehiculului;
38. autovehiculele trebuie s ă aibă un aspect estetic corespunz ător;
39. autovehiculele trebuie s ă fie inscripţionate cu insemnele operatorului de transport rutier;
40. autovehiculele trebuie s ă fie dotate cu tahograf care va fi in fiinctiune pe toat ă durata desfăşurării transportului, conform reglement ărilor in vigoare;
41. in interiorul salonului autovehiculului trebuie afi şat tariful de transport pe bază de bilet, pe
zone kilometice;
42. locurile din salonul autovehiculului trebuie s ă fie numerotate;
43. autovehiculul trebuie s ă aibă locuri rezervate pentru invalizi, b ătrăni, femei insărcinate,
persoane Cu copii in braţe;
44. să execute cursele numai cu autobuze/autocare care sunt mentionate in caietul de sarcini al
licenţei de traseu;
45. de a asigura transportul gratuit al elevilor şi al altor categorii de persoane care beneficiază de
facilităti specifice de transport, conform legislaţiei in vigoare, sub sanctiunea incet ării contractului de
delegare a serviciului public de transport rutier de persoane prin curse regulate la nivel judeţean.
46. să implementeze, să asigure şi să pună in aplicare setul de măsuri prevăzute de reglementările
legale in vigoare, de prevenire şi control a virusului SARS-CoV-2.
Obligatiile delegatarului
Art. 8. Delegatarul are următoarele
1. să elaboreze şi să aprobe Regulamentul serviciului şi Caietul de sarcini al serviciului;
2. să notifice p ărţilor interesate, la cerere, informaţii referitoare la incheierea prezentului contract
de delegare;
3. să işi asume, pe perioada derul ării contractului de delegare, toate responsabilit ăţile şi obligaţiile
ce decurg din calitatea sa de proprietar;
4. să nu-1 tulbure pe delegant in exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de delegare;
5. să nu modifice in mod unilateral contractul de delegare, in afară de cazurile prevăzute expres de
lege;
6. să notifice delegantului apari ţia oricăror imprejufări de natura sa aducă atingere drepturilor
acestuia;
7. să verifice periodic următoarele:
a) serviciile publice furnizate şi nivelul de calitate al acestora;
b) indeplinirea indicatorilor de performanţă;
c) asigurarea unor relaţii echidistante şi echilibrate intre delegant şi utilizatori;
8. să verifice in perioada derul ării contractului de delegare modul in care sunt respectate clauzele
acestuia de către delegant;
9. să informeze delegantul, cu 72 de ore inainte, in legătură cu efectuarea unor lucr ări la infrastructura rutier ă pe traseul deservit de acesta.
4

CAPITOLUL VII
Tarifa-1 practicat

Art.9. (1) Tariful pentru un bilet de călătorie valabil pe distan ţa dintre autogara-localitatea de
plecare şi autogara/localitatea de sosire, aşa cum sunt precizate in Programul de transport public judeţean
de persoane, prin curse regulate, la data semnării prezentului contract, este de 10 lei.
Operatorul poate solicita in decursul derul ării contractului ajustarea/modificarea tarifului pe
călătorie, in conformitate cu prevederile Ordinului pre şedintelui A.N.R.S.C. nr. 272 1 2007 pentru aprobarea Norrnelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport
public local şi judeţean de persoane modificat prin Ordin nr. 134 din 18 aprilie 2019, dac ă situatia o
impune Ş cu respectarea prevederilor legate in materie.
Art. 10. (1) Potrivit prevederilor Legii tr. 448/2006 privind protectia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederilor Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap
aprobate prin Hot ărărea Guvernului nr. 1017/2018, beneficiaz ă de gratuitatea transportului urm ătoarele
categorii de persoane:
a) persoanele cu handicap gray;
b) persoanele cu handicap accentuat;
c) insoţitorii persoanelor cu handicap gay, numai in prezenta acestora;
d) asistentii personali ai persoanelor cu handicap gay;
e) insotitorii copiilor cu handicap accentuat, numai irk prezenţa acestora;
0 persoanele cu afectiuni renale care necesită hemodializă in alte localităţi decăt cele de domiciliu;
g) asistentii personali sau inso ţitorii persoanelor cu handicap care au afecţiuni renale care necesită hemodializă in alte localit ăţi decăt cele de domiciliu.
(2) Acoperirea financiară a costului că1ătoriilor efectuate de persoanele care beneficiază, potrivit legii,
de gratuitatea transportului, se asigură din bugetul D.G.A.S.P.C. Ialomita, in eonformitate cu preyederile
Normelor metodologice aprobate prin Hot ărărea Guvernului nr. 1017/2018, cu modific ările şi compictările
CAPITOLUL VHI
.incetarea contractului

Art. 11. Prezentul contract de delegare a gestiunii inceteaz ă in următoarele situaţii:
a) prin acordul p ărţilor;

b) la expirarea duratei stab jute in contract;
c) prin denuntare unilateral ă, de către delegatar, cu conditia notific ării prealabile a delegantului cu cel
putin 60 de zile inainte de data incetării contractului;
d) in cazul reorganiz ării judiciare sau a falimentului delegantului;
e) in situaţia pierderii calit ăţii de operator de transport, din once cauză, de către delegant;
0 la cererea rnotivat ă a. operatorului de transport transmisă cu 30 de zile inainte de incetarea efectu ării traseului, cerere acceptat ă de Consiliul Judetean Ialomi ţa;
g) alte cauze prev ăzute de lege;
h) in eonditiile art. 4 din prezentul contract;
CAPITOLUL IX
Forta majord

Art. 12. (1)Forta major ă este constatată de o autoritate competent ă.
(2) Forta majoră exonereaz ă părtile contractante de indeplinire a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada in care acesta actioneaz ă.
(3) indeplinirea contractului va fi suspendata pe perioada de acţiune a fortei majore, dar rat% a prejudicia drepturile cc li se cuveneau partilor p ănă la apariţia acesteia.
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(4) Partea care invoca forta major ă este obligată să notifice celeilalte p ărti, in termen de 15 zile şi
in-nro-d-e-oin-ptetTpro-du-c-ere-a--eveninrentulutprecum-şi-d-ovada-forţei-ntatore-şi-s ă-ia-to-ate-rnăsurite-po sib il e
in vederea limitării consecinţelor lui.
(5) Dacă forta majoră acţionează sau se estimeaz ă că va acţiona pe o perioad ă mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte p ărti incetarea de plin drept a prezentului contract de
delegare a gestiunii, fa'ră ca vreuna dintre ele s ă pretindă daune-interese.
CAPITOLUL X
Rezilierea contractului de delegare a gestiunii
Art.13. (1) Măsura rezilierii contractului se poate lua de către delegatar ca urmare a neindeplinirii
in mod repeat, fără motive temeinice, de către delegant, a uneia sau a mai multor obligaţii contractuale,
numai in urma unui preaviz adresat delegantului, şi se poate pune in aplicare dup ă 60 de zile lucrătoare de
la data primirii acestuia.
(2) Prezentul contract este reziliat de plin drept, fără notificare, punere in intArziere sau indeplinirii
vreunei alte formalit ăti prealabile, in următoarele cazuri:
a) la declanşarea procedurii falimentului impotriva delegantului;
b) prin retragerea sau incetarea valabilit ăţii licentei de transport a delegantului.

CAPITOLUL XI
R ăspunderea contractual
Art.14. (1) incălcarea prevederilor contractului atrage r ăspunderea disciplinară, civil ă, contraventională dup caz.
(2) Delegantul i şi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate tertilor din culpa sa pe
durata
de valabilitate a contractului. Delegatarul va fi degrevat de once responsabilitate pentru pretoată
judiciile cauzate ter ţilor rezultate din executarea contractului.

CAPITOLUL XII
Litigii
Art.15. P ărtile convin ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate
din interpretarea, executarea on incetarea acestuia, s ă fie rezolvate pe cale amiabil ă de reprezentanţii lor.
Art,16. In cazul in care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabil ă, p ărtile se pot adresa
instantelor judec ătoreşti rornane competente, potrivit legii.

CAPITOLUL XIII
Dispozilii finale
Art.17. Limba care guvernează contractul este limba roman..
Art.18. ( 1 ) In contextul incheierii şi executării Contractului, p ărtile vor prelucra a serie de date cu
caracter personal, respectiv:
(i) Datele cu caracter personal al persoanelor de contact ale Delegatarului (Persoanele de contact
ale Delegatarului) dezv ăluite de Delegatar c ătre Delegant;
(ii) Datele cu caracter persoanal ale persoanelor de contact ale Delegantului dezvăluite Delegata-

rului.
(2) Scopul furniz ării datelor cu caracter personal către Delegant este strict legat de derularea prezentului contract, inclusiv comunic ările aferente strict derulării contractului.
(3) Delegantul se obligă s ă respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce prive şte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulatie a acestor date şi de abrogare a Directivei
95/46/CE (Reg-ulamentul general privind protectia datelor).
(4) in cazul in care este necesar ă transmiterea unor date cu caracter personal de către Delegant
ate alte entităţi (spre exemplu, subcontractanti, imputemici ţi, asociati, etc), prentru executarea contrac6

tului, Delegantul se va asigura c ă entitatea anterior men ţionată se va obliga să respecte prevederile Regulamentului general privind protectia datelor, anterior mentionat, inclusiv s ă utilizeze datele cu caracter
personal transmise doar in scopul fumizat, cu asigurarea respect ării confiden ţialitătii.
(5) Ata Delegatarul (in calitate de operator de date) eat şi 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 ăluite Care
delegant doar in seopul incheierii şi executării prezentului Contract, conform prevederilor alin. (2). Delegantul va preluera aceste date doar in scopul mentionat la aim. (2) cu respectarea Regulamentului general
privind protecţia datelor.
(ii) Datele cu caracter personal ale Persoanelor de Contact ale Delegantuliii (inclusiv eventualele
date cu caracter personal ale persoanelor de contact ale subcontractan ţilor/asociaţiiloriimputemiciţilor/ a
altor asemenea entit ăţi ale contractantului care au fost comunicate achizitorului) vor fi prelucrate doar
pentru scopul incheierii şi execut ării contractului.
(iii) Datele cu earacter personal sunt prelucrate cu respectarea tuturor obliga ţiilor ce revin acestora
in calitate de operator de date cu caracter personal conform legislatiei aplicabile privind protec ţia datelor
Cu caracter personal.
(6) Prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27
aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice in ceea cc priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) se aplic ă in mod direct, prioritar şi imediat in executarea prezentului contract.
Art.19. in toate problemele care nu sunt prev ăzute in prezentul contract, p ărţile se supun prevederilor legislaţiei specifice in vigoare, ale Codului Civil şi ale altor acte normative incidente.
Art.20. Prezentul contract se poate modifica Cu acordul p ărtilor, prin acte adi ţionale.
Prezentul contract a fast semnat ast ăzi,
şi s-a incheiat in 2(doug)
exemplare originate, 1(unu) pentru delegatar si 1(unu) pentru delegant.

DELEGA TAR,
JUDETUL L4LOMITA

DELEGANT,
S.0 COMTRANS S.A

PREŞEDINTE,
MARIAN PAVEL

DIRECTOR GENERAL,
TUTUIANU ŞTEFAN

Director Executiv Adjunct ».c. 0,
Iulian Gregorian Dogaru

Vizat legalitate,

Director executiv D.LS.P,
Vlad Cristian
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Anexa nr.2
din
2022

la Hoararea CJ Ialomita nr.

ROMANIA

RO

CONSILIUL JUDE ŢEAN IALOMITA
LICENŢĂ DE TRASEU
Seria IL Nr. 003
Servicii de transport public jude ţean de persoane prin curse regulate
Prezenta licen ţă de traseu s-a eliberat operatorului de transport rutier:
S.0 COMTRANS S.A
SLOBOZIA, JUD. IALOMITA
RO 2071407
Valabilă de la data de

până la 31.12.2022

Eliberată in baza Hotararii Consiliului Jude ţean Ialomiţa nr.

din data

Emitent:
CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

Data eliberării:

PRE$EDINTE,
MARIAN PAVEL

Operatorul de transport rutier poate efectua servicii de transport jude ţean de
persoane prin curse regulate pe traseul men ţionat pe verso numai cu autovehicule
avand capacitatea men ţionată in caietul de sarcini anexat i in conformitate cu acesta.

Traseul:
SLOBOZIA — IAZU - SCANTEIA

Emisă in baza,
Hotarării Consiliului Judeţean Ialomi ţa nr.

din data

i

Seria IL Nr . 003

CONSILIUL JUDETEANIALOMITA

OPERATOR DE TRANSPORT_RUTIER
S.0 COMTRANS S.A

CAIET DE SARCINI AL LICENTEI DE TRASEU
Seria IL Nr. 003
Servicil de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
A. Denumirea traseului: (008) SLOBOZIA

—

IAZU - SCANTEIA

DUS

INTORS

Ora de pIecare
Cl

C2

C3

Km

Nr.
static

Denumirca statiei

C4

Ora de plecare
Cl

14.10

0

0

SLOBOZIA (AUTOGARA)

07.50

14.19

5

1

SLOBOZIA NOUX

07.41

14.44

21

2

IAZU

07.16

14.50

25

3

SCANTEIA

07.10

C2

C3

C4

B. Conditii pentru asigurarea caietuiuile_sarcini:

1. Zilele in care circulă: CIRCULA IN ZILELE DE: L,M,M,J,V
2. Nr. de autovehicule necesare/nr. de inmatriculare:
IL-03-ACS
3. Amenaj ările şi dotările autovehiculului:

23 LOCURI PE SCAUNE, Categ. I

4. Numărul de şoferi necesar: conf. Reg. Consiliului (CEE) 561/2006 cu modific ările şi completările ulterioare
C. Contracte pentru utilizarea autog ărilor/statiilor:

Nr.

Autogară (static)

Nr./dată contract

Valabil pană la:

1.

SLOBOZIA

3L12.2022

2.

IAZU

31.12.2022

3.

SCANTEIA

31.12.2022

OPERATOR DE TRANSPORT
S.0 COMTRANS S.A

Data emiterii:

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA
PREgDINTE,
MARIAN PAVEL

la Hotărarea CJ Ialomi ţa nr.
CONTRACT
DE DELEGARE A GESTIUNH SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC JUDE
PERSOANE, PRIN CURSE REGULATE
Nr.
din

din

Anexa nr.3
2022

ŢEAN DE

CAPITOLUL I
Părţi contractante
JUDEŢUL IALOMIŢA, cu sediul administrativ in municipiul Slobozia, Piata Revolutiei, nr. 1,
cod fiscal 4231776 cont R069TREZ39121350201 XXXXX, deschis la TREZORERIA SLOBOZIA, telefon/fax 0243/230.200, 0243/230.250 reprezentat prin MARIAN PAVEL - PRE$EDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN IALOMIŢA, pe de o parte, in calitate de DELEGATAR,
şi
Operatorul S.C. G&S TOURS S.R.L., codul unic de inregistrare RO 17305247, Cu sediul
principal in Voluntari, str. Florilor, nr. 41, judetul Ilfov, num ărul de ordine in registrul comerţului
J.23/461/2005 - localitatea Voluntari, licen ţa de transport Sr. L.T.P nr. 1010668, cont
RO1OUGB10000162007522RON, deschis la Garanti Bank, reprezentat ă prin Otet Dram Gabriel,
avănd funcţia 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 judeţean de persoane in vederea asigurării in
continuare a transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, pe traseul nr. 11 Slabozia —
111ilosesti Toviir ăsia in conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
b) dreptul şi obligaţia de a utiliza şi exploata infrastructura tehnico-edilitar ă aferent ă serviciului
de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, in aria administrativ-teritorial ă a judeţului
Ialomiţa.
Art. 2. Obiectivele delegatarului sunt:
a) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populaţiei şi ale operatorilor economici pe
teritoriul unit ăţilor administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa;
b) imbunătăţirea siguranţei rutiere, protec ţiei mediului şi calităţii transportului public judeţean;
c) deplasarea in condiţii de siguranţă şi de confort, inclusiv prin asigurarea de rise a persoanelor
transportate, precum şi a bunurilor acestora prin polite de asigurări;
d) accesul egal şi nediscriminatoriu al operatorilor de transport, respectiv al transportatorilor autorizaţi, la piaţa transportului public judeţean;
e) optimizarea fune ţionării pieţei transportului public judeţean prin asigurarea unui cadru coneurenţial normal, dinamic şi loial.

CAPITOLUL HI
Dispoziţii generate
Art.3. (1) Documentele Contractului de delegare a gestiunii sunt:
- Regulamentul pentru efectuarea transportului jude ţean de persoane;
- Caietul de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane;
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CAPITOLUL IV
Durata contractului
Art. 4. Contractul intr ă in vigoare la data de
31.12.2022.

şi inceteazd la data de

CAPITOLUL V
Drepturile p ărţilor
Drepturile de(egantului
Art. 5. Delegantul are urnatoarele drepturi:
a) sd incaseze tarifele aferente transportului public judetean de persoane prin curse regulate;
b)să includă in tarife1e de transport percepute adtorilor primele de asigurare pentru ace ştia şi
pentru bagajele lor, precum şi pentru riscurile cc pot decurge din efectuarea opera ţiunilor de transport, in
cazul transportului public judelean de persoane prin curse regulate;
c) să utilizeze patrimoniul propriu sau inchiriat pentru asigurarea serviciului public judetean de
cdrători prin curse regulate;
d) să utilizeze infrastructura tehnico-edilitard a sistemului de transport public judetean de persoane, in condi ţiile stabilite conform contractului de delegare a gestiunii;
Drepturile delegatarului
Art. 6. Delegatarul are urm ătoarele drepturi:
1. să inspecteze bunurile, acţivităţile şi serviciul public delegat, s ă verifice modul in care este
satisfăcut interesul public, s ă verifice respectarea obliga ţiilor asumate prin contract, cu notificarea prealabild a delegantului şi in condiţfile prevăzute in caietul de sarcini şi in regulamentul serviciului;
2. să aprobe studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modemizarea dotdrilor publice aferente serviciului public delegat;
3. să modifice, in mod unilateral, partea reglementard a contractului de delegare din motive exceptionale legate de interesul national sau local;
4. sd rezilieze contractul, in condiţiile legii, in cazul in care delegantul nu- şi respectd obligaţiile
asumate prin contractul de delegare;
5. să solicite motivat, in cazurile prevdzute de lege, retragerea licen ţei de traseu eliberatd delegantului.
CAPITOLUL VI
Obliga ţiile p ărţilor
Obliga ţiile delegantului
Art. 7. Delegantul are urm ătoarele
1. să utilizeze pe timpul execut ării transportului placa de traseu, cu indicarea executantului şi a
caracterului cursei;
2. să supravegheze urcarea şi cobordrea pasagerilor;
3. mijlocul de transport nu trebuie s ă circule cu uşile deschise sau cu pasageri pe scara autovehiculului;
4. să asigure respectarea locurilor atunci c ănd s-au emis legitimaţii de călătorie cu loc;
5. să asigure urcarea şi coborărea bagajelor din portbagajul autovehiculului;
6. sd nu admitd la transport in salonul autovehiculului:
- materii greu mirositoare;
- materii infiamabile;
- 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
murdări autovehiculul, bagajele sau imbr ăcămintea c ălătorilor;
obiecte sau m ărfuri interzise la transport prin dispozi ţiile legale;
7. efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate fed a depăşi numărul
de locuri prevăzut in certificatul de inmatriculare al autovehiculului ;
8. să nu oprească pentni urcarea sau cobordrea pasagerilor intre sta ţii in alte locuri decdt cele prevăzute Tn graficul de circulaţie;
9. să asigure gratuit readucerea c ălătorilor la punctul de plecare in cazul in care călătoria nu se
poate realiza pan ă la destinaţie din cauză de forţă majoră sau din vina transportatorului;
10. să asigure preluarea c ălătorilor din autovehiculele rămase imobilizate pe traseu in termen maxim de 3 ore;
11. să asigure c ălătorii şi bagajele acestora pentru riscurile cc cad in sarcina operatorului de tran-

sport;
12. să emită legitimaţii de călătorie corespunz ătoare sumelor incas ate pentru călători şi bagaje;
13. să utilizeze numai legitimaţii de călătorie inseriate pentru pasageri şi bagaje, inregistrate ca
documente cu regim special;
14. să nu permită călătoria cleat in baza legitimaţiilor de călătorie/abonamentelor valabile, precum şi a legitimaţiilor speciale;
15. in salonul autovehiculului pot fi transportate numai bagajele de rnană care pot fi ţinute in
mană sau in plasa portpachet. in salonul autovehiculului nu pot fi transportate bagajele care:
- nu se incadreaz ă in categoria bagajelor de mat*
- conţin produse neadmise la transport;
- sunt aşezate pe culoarul de acces situ pe platforma din faţă on din spate a autovehiculului;
16. sä nu adnaită la transport bagajele aşezate pe scaunele libere din salonul autovehiculului, chiar
dacă spaţiul rămas neutilizat de ate pasageri ar permite acest lucru;
17. bagajele depuse in spaţiul destine bagajelor se rnanipulează numai de către conducătoral auto;
18. la cel puţin until dintre capetele de traseu, prin registrul de mişcare, să se. evidenţieze cursele
proprii plecate şi sosite;
19. să execute transportul strict in confonnitate Cu programul de circulaţie;
20. să asigure realizarea tuturor curselor iar Tn caz de in-tobilizare a autovehiculelor, s ă ia măsuri
de inlocuire a acestora;
21. sa anunţe, ate Consiliul Judeţean Ialomita, cat şi publicul călător, prin once mijloace, cu privire la cursele care nu pot fi executate din cauză de forţă rnajoră sau alte cauze;
22. s ă asigure oprirea in toate staţiile prevăzute in programul de eirculaţie pentru urcarea şi coborfirea c ălătorilor şi bagajelor;
23. să nu blocheze staţiile publice prin parcarea autovehiculelor de ţinute sau prin efectuarea unor
lucrări de intreţinere/repara ţii la acestea;
24. să asigure suplimentar autovehicule pentru preluarea fluxurilor ocazionale de călătofi de pe
traseele deservite;
25. să asigure vanzarea biletelor la capetele de linie şi in autovehicul, inclusiv cu anticipa ţie;
26. la emiterea abonamentelor, s ă respecte reglement ările in vigoare;
27. să nu emită legitimaţii de călătorie peste capacitatea autovehiculului exprimat ă prin numărul
de locuri pe scaune;
28. să accepte la transport toţi călătorii care au legitimaţii de călătorie valabile pentru cursa respectivă, in limita capacităţii vehiculului;
29. să asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani;
30. cursele dubluri efectuate pentru preluarea unui flux suplimentar de călători 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 după acelaşi program de circulaţie ca al cursei dublate, in
următoarele condi ţii:
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- depăşirea capacit ătii de preluare a autovehieulului initial;
mentionarea in foaia de parcurs a earacterului cursei;
31. autovehiculele trebuie s ă aib ă inspectia tehnic ă periodică efectuat ă la termen;
32. autovehiculele trebuie salubrizate, sp ălate şi dezinfectate potrivit normelor legale in vigoare, in contextul existentei pandemiei de Covid-19;
33. in interiorul autovehiculului trebuie s ă existe afi şat numele conducătorului auto;
34. autovehiculele trebuie s ă fie echipate cu instalatie de incălzire i conditionare a aerului in stare
de functionare;
35. la bordul autovehiculului trebuie s ă existe mijloace pentru prevenirea şi cornbaterea incendiilor, precum şi ciocan pentru spart geamurile in caz de neeesitate;
36. in perioada de iarnă autovehiculul trebuie s ă fie echipat corespunz ător circulatiei pe drumuri
cu aderent ă scăzută;
37. autovehiculul trebuie s ă fie dotat cu spatii de depozitare special amenaj ate pentru transportul
bagajelor. Bagajele ce dep ăşesc capacitatea spatiilor de depozitare pot fi transportate in remorci inchise,
ataşate vehiculului;
38. autovehiculele trebuie s ă aibă un aspect estetic corespunz ător;
39. autovehiculele trebuie s ă, fie inscriptionate cu insemnele operatorului de transport rutier;
40. autovehiculele trebuie s ă fie dotate cu tahograf care va fi in functiune pe toat ă durata desfăşurării transportului, conform reglementărilor in vigoare;
41. in interiorul salonului autovehiculului trebuie afi şat tariful de transport pe bază 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 ătrâni, femei ins ărcinate,
persoane cu copii In brute;
44. să execute cursele numai cu autobuze/autocare care sunt mentionate in caietul de sarcini al
lieentei de traseu;
45. de a asigara transportul gratuit al elevilor şi al altor categorii de persoane care beneficiaz ă de
facilităti specifice de transport, conform legislatiei in vigo are, sub sanctiunea incetării contractului de
delegare a serviciului public de transport rutier de persoane prin curse regulate la nivel judetean.
46. să implementeze, s ă asigure şi să pună in aplicare setul de măsuri prevăzute de reglement ările
legale in vigoare, de prevenire si control a virusului SARS-CoV-2.
Obligaţiile delegatarului

Art. 8. Delegatarul are următoarele
1. să elaboreze si să aprobe Regulamentul serviciului şi Caietul de sarcini al serviciului;
2. să notifice p ărtilor interesate, la cerere, inform* referitoare la incheierea prezentului contract
de delegare;
3. să işi asume, pe perioada derul ării contractului de delegare, toate responsabilit ătile şi obligatiile
cc deeurg din calitatea sa de proprietar;
4. să nu-I tulbure pe delegant in exercitiul drepturilor rezultate din prezentul contract de delegare;
5. s ă nu modifice in mod unilateral contractul de delegare, in afară de cazurile prev ăzute expres de
lege;
6. să notifice delegantului aparitia oric ăror imprejurări de natura sa aducă atingere drepturilor
acestuia;
7. să verifice periodic următoarele:
a) serviciile publice fumizate şi nivelul de calitate al acestora;
b) indeplinirea indicatorilor de performantă;
c) asigurarea unor rela ţii echidistante şi echilibrate intre delegant şi utilizatori;
8. să verifice in perioada derul ării contractului de delegare modul in care sunt respectate clauzele
acestuia de care delegant;
9. s ă informeze delegantul, cu 72 de ore inainte, în legătură cu efectuarea unor lucr ări la infrastructura rutier ă pe traseul deservit de acesta.
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CAPITOLUL VII
Tarifa! frractivat

Art.9. (1) Tariful pentru un bilet de călătorie valabil pe distan ţa dintre autogara-localitatea de
plecare şi autogara/localitatea de so sire, aşa cum sunt precizate in Pro gramul de transport public judetean
de persoane, prin curse regulate, la data semnării prezentului contract, este de 9 lei.
Operatorul poate solicita in decursul derul ării contractului ajustarea/modificarea tarifului pe
călătorie, in confonnitate cu prevederile Ordinului pre şedintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007 pentru aprobarea Nonnelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport
public local şi judetean de persoane modificat prin Ordin nr. 134 din 18 aprilie 2019, dac ă situatia o
impune şi cu respectarea prevederilor legale in materie.
Art. 10. (1) Potivit prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederilor Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap
aprobate prin Hot ărărea Guvemului nr. 1017/2018, beneficiaz ă de gratuitatea transportului urm ătoarele
categorii de persoane:
a) persoanele cu handicap gray;
b) persoanele cu handicap accentuat;
c) insoţitorii persoanelor cu handicap gray, numai in prezenţa acestora;
d) asistentii personali ai persoanelor cu handicap [gay;
e) insoţitorii copiilor cu handicap accentuat, numai in prezenţa acestora;
f) persoanele cu afecţiuni renale care necesit ă hemodializă Tn alte localităti deck cele de domiciliu;
g) asistentii personali sau insoţitorii persoanelor cu handicap care au afectiuni renale care necesită hemodializă in alte localit ăti deaf cele de domiciliu.
(2) Acoperirea financiar ă a costului călătoriilor efectuate de persoanele care beneficiaz ă, potrivit legii,
de gratuitatea transportului, se asigură din bugetul D.G.A.S.P.C. Ialomita, in conformitate cu prevederile
Nonnelor metodologice aprobate prin Hot ărărea Guvemului nr. 1017/2018, cu modific ările şi completările ulterioare.
CAPITOLUL VIII
ineetarea contractului

Art. 11. Prezentul contract de delegare a gestiunii inceteaz ă în winătoarele
a) prin acordul p ărtilor;
b) la expirarea duratei stabilite in contract;
c) prin denunţare unilateral ă, de către delegatar, cu conditia notific ării prealabile a delegantului cu cel
putin 60 de zile inainte de data incetării contractului;
d) in cazul reorganiz ării judiciare sau a falimentului delegantului;
e) in situaţia pierderii calităţii de operator de transport, din once cauză, de are delegant;
f) la cererea motivat ă a operatorului de transport transmisă cu 30 de zile inainte de incetarea efectu ării traseului, cerere acceptat ă de Consiliul Judetean Ialomita;
g) alte cauze prevăzute de lege;
h) in conditiile art. 4 din prezentul contract;
CAPITOLUL lx
Fort(' majoră
Art. 12. (I )Forta majoră este constatat ă de o autoritate competent ă.
(2) Forţa majoră exonereaz ă părţile contractante de indeplinire a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pc toată perioada in care acesta actioneaz ă.
(3) indeplinirea contractului va fi suspendat ă pe perioada de acţiune a fortei majore, dar fără a prejudicia drepturile cc li se cuveneau parţilor p ănă la apariţia acesteia.
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(4) Partea care invoca forta majoră este obligată să notifice celeilalte p ărţi, in termen de 15 zile şi
tuate MA's uril-e-po-sibile
iiiiiod c=pletTp-roducerea—evemim-ertullttprecum-si-dovada
in vederea limit ării consecinţelor lui.
(5) Dacă forţa majoră acţionează sau se estimeaz ă că va aeţiona pe o perioad ă mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celefialte p ărţi incetarea de plin drept a prezentului contract de
delegare a gestiunii, fără ca vreuna dintre ele s ă pretindă daune-interese.
CAPITOLUL X
Rezilierea contractului de delegare a gestiunii
Art.13. (1) Măsura rezilierii contractului Sc poate lua de eătre delegatar ca urmare a neindeplinirii
in mod repetat, fără motive temeinice, de care delegant, a uneia sau a mai multor obligaţii contractuale,
numai in unna unui preaviz adresat delegantului, si se poate pune in aplicare dup ă 60 de zile lucrătoare de
la data primirii acestuia.
(2) Prezentul contract este reziliat de plin drept, fără notificare, punere in intărziere sau indeplinirii
vreunei alte formalit ăţi prealabile, in unnătoarele cazuri:
a) la declansarea proeedurii falimentului impotriva delegantului;
b) prin retragerea sau incetarea valabilit ăţii licentei de transport a delegantului.

CAPITOLUL XI
R ăspunderea contractuală
Art.14. (1) incălcarea prevederilor contractului atrage r ăspunderea disciplinar ă, civilă, contraventională dup caz.
(2) Delegantul isi asum ă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate ter ţilor din culpa sa pe
toată durata de valabilitate a contractului. Delegatarul va fi degrevat de once responsabilitate pentru prejudiciile cauzate ter ţilor rezultate din executarea contractului.

CAPITOLUL XII
Litigii
Art.15. Părţile convin ca toate nein ţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate
din interpretarea, exeeutarea on incetarea acestuia, s ă fie rezolvate pe cale amiabil ă de reprezentanţii lor.
Art.16. In cazul in care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabil ă, părtile se pot adresa
instanţelor judecătoresti roma'ne competente, potrivit legii.

CAPITOLUL XIII

Dispozilii finale
Art.17. Limba care guvernează contractul este limba rom ănă.
Art.18. (1) In contextul incheierii şi execut ării Contractului, p ărţile 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 ăluite de Delegatar c ătre Delegant;
(ii) Datele cu caracter persoanal ale persoanelor de contact ale Delegantului dezv ăluite Delegata-

(2) Scopul furnizării datelor cu caracter personal către Delegant este strict legat de derularea prezentului contract, inclusiv comunic ările aferente strict derulării contractului.
(3) Delegantul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea cc priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera eircula ţie a acestor date si de abrogare a Directivei
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
(4) In cazul in care este necesară transmiterea unor date cu caracter personal de către Delegant
către alte entit ăti (spre exemplu, subcontractanti, imputernici ţi, asociaţi, etc), prentru executarea contrac6

tului, Delegantul se va asigura c ă entitatea anterior men ţionată se va obliga s ă respecte prevederile Regulamentului general privind protectia clatelor, anterior men ţionat, inclusiv s ă utilizeze datele cu caracter
personal transmise doar 'in scopul furnizat, cu asigurarea respect ării confidenfialit ăţii.
calitate de operator de
(5) Atat Delegatand (in calitate de operator de date) cdt şi Delegantul
date) se vor asigura c ă:
(i) Datele cu caracter personal ale Persoanelor de Contact ale Delegatarului vor fi dezv ăluite către
delegant doar in scopul incheierii şi execut ării prezentului Contract, conform prevederilor alin. (2). Delegantul va preluera aceste date doar în scopul men ţionat la alin. (2) cu respectarea Regulamentului general
privind protecţia datelor,
(ii) Datele cu caracter personal ale Persoanelor de Contact ale Delegantului (inclusiv eventualele
date cu caracter personal ale persoanelor de contact ale subcontractan ţilor/asociaţiilor/imputemiciţilor/ a
altor asemenea entit ăţi ale contractantului care au fost comunicate achizitorului) vor fi prelucrate doar
pentru scopul incheierii şi execut ării contractului.
(iii) Datele cu caracter personal sunt prelucrate Cu respectarea tuturor obliga ţiilor cc revin acestora
in calitate de operator de date cu caracter personal conform legisla ţiei aplicabile privind protec ţia datelor
cu caracter personal.
(6) Prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27
aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice Tn eeea ce prive şte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) se aplic ă in mod direct, prioritar şi imediat in executarea prezentului contract.
Art.19. In toate problemele care nu sunt prev ăzute in prezentul contract, p ărţile se supun prevederilor legislaţiei specifice in vigoare, ale Codului Civil şi ale altor acte normative incidente.
Art.20. Prezentul contract se poate modifica cu acordul p ărtilor, prin acte adiţionale.
Ptezentul contract a fost semnat ast ăzi,
şi s-a incheiat in 2(două)
exemplare originale, 1(unu) pentru delegatar şi I (unu) pentru delegant.

DELEGA TAR,
JUDEŢUL IALOMITA

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

PREŞEDINTE,
MARIAN PAVEL

ADMINISTRATOR,
O ŢET DRAGO. Ş GABRIEL

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

Vizat legalitate,

Director executiv D.I.S.P,
Vlad Cristian
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la Hotărdrea CJ Ialomita nr.

din

Anexa nr.4
2022

ROMANIA

RO

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA
LICENTĂ DE TRASEU
Seria IL Nr. 006
Servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate
Prezenta licentă 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

pană la 31.12.2022

Eliberată in baza Hotăr5rii Consiliului Judetean Ialomita nr.

din data

Emitent:
CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

Data eliberării:

PRE$EDINTE,
MARIAN PAVEL

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

Traseul:
SLOBOZIA — MILOŞEŞTI — TOVARĂŞIA

Emisă in baza,
Hotărarii Consiliului Judetean Talomita nr.

Seria IL Nr.. 006

din data

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

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

CAIET DE SARCINI AL LICENTEI DE TRASEU
Seria IL Nr. 006
Servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
A. Denumirea traseului: (011) SLOBOZIA

-

MILOŞEŞTI - TOVĂR:k ŞIA
INTORS

DUS

Km

Ora de plecare

Nr.
static

Ora de plecare

Denumirea staţi
e i
Cl

C2

C3

C4

SLOBOZIA AUTOGARA

12.30

15.50

06.30

08.00

1

AMARA

12.18

15.38

06.12

07.48

22

2

GRIVITA S.M.A.

11.58

15.18

05.58

07.28

18.05

23

3

GRIVITA CENTRU

11.55

15.15

05.55

07.25

17.01

18.11

27

4

MILOSESTI RAM.

11.49

15.09

05.49

07.19

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

Cl

C2

C3

C4

09.45

13.30

16.20

17.30

0

0

09.57

13.42

16.32

17.42

8

10.17

14.02

16.52

18.02

10.20

14.05

16.55

1026

14.11

10.31

B—Condiţii pentru asigurarea_caietuluLde_sarcini .
1. Zilele in care circul ă : CIRCULX

IN ZILELE DE: Cl, C4 - L,M,M,J,V,S,D
C2, C3 L,M,M,J,V,S
—

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

I/IF-67-GXS
2/IF-65-GXS
3. Amenaj ările şi dotările autovehiculului:
4. Numărul de şoferi necesar: conf.

23 LOCUM PE SCAUNE, Categ. I

Reg. Consilialui (CEE) 561/2006 cu modific ările şi comple-

tările ulterioare

C. Contracte pentru utilizarea autog ărilor/statiilor:

Nr.
Crt.

Autogară (statie)

Nr./dată contract

Valabil Oda la:

0

SLOBOZIA AUTOGARA

31.12.2022

1

AMARA

31.12.2022

2

GRI VITA S.M.A.

31.12.2022

3

GRI VITA CENTRU

31.12.2022

4

MILOSESTI RAM.

31.12.2022

5

M I LOSESTI

31.12.2022

6

NICOLESTI

31.12.2022

7

TOVARASIA

31.12.2022

OPERATOR DE TRANSPORT
S.0 G&S TOURS S.R.L

Data emiterii:

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA
PRWDINTE,
MARIAN PAVEL

la Hotărărea CJ Ialomiţa nr.

Anexa nr.5
din
2022

CONTRACT
DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC JUDETEAN DE
PERSOANE, PRIN CURSE REGULATE
Nr.
din

CAPITOLUL I
Piirri contractante
JUDEŢUL IALOMIŢA, Cu sediul administrativ in municipiul Slobozia, Piata Revolutiei, nr. 1,
cod fiscal 4231776 cant R069TREZ39121350201XXXXX, deschis la TREZORER1A SLOBOZIA, telefon/fax 0243/230.200, 0243/230.250 reprezentat prin MARIAN PAVEL - PRE Ş EDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN IALOMIŢA, pe de o parte, in calitate de DELEGATAR,
şj
Operatorul S.C. COMTRANS S.A., codul unic de inregistrare RO 2071407, cu sediul principal
in SLOBOZIA, str. Amara, nr. 17, judetul lalomiţa, numărul de ordine in registrul comerţului
J21/298/1991 — localitatea Slobozia, licen ţa de transport sr. L.T.P. nr. 1010423, cant
R062BRD230SV02439422300, deschis la B.R.D. SLOBOZIA, reprezentat ă prin ŢUŢUIANU
ŞTEFAN, având funcţia de director general, pe de altă part e, in calitate de DELEGANT,
au ineheiat 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 judeţean de persoane in vederea asigurării in
continuare a transportului public judetean de persoane prin curse regulate, pe traseul nr. 15 Slobozia —
Ciulnita — Borduselu in conformitate cu obligaţiiłe asumate prin prezentul contract.
b) dreptul şi obligatia de a utiliza şi exploata infrastructura tehnico-edilitar ă aferentă serviciului
de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, in aria administrativ-teritorial ă a judetului
Ialorniţa.
Art. 2. Obiectivele delegatarului sunt:
a) satisfacerea en prioritate a nevoilor de transport ale populaţiei şi ale operatorilor economiei pe
teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Ialomita;
b) imbunătătirea siguranţei rutiere, protecţiei mediului şi calităţii transportului public judeţean;
c) deplasarea in condiţii de siguranţă şi de confort, inclusiv prin asigurarea de rise a persoanelor
transportate, precum şi a bunurilor acestora prin polite de asigurări;
d) accesul egal şi nediscriminatoriu al operatorilor de transport, respectiv al transportatorilor autorizaţi, la piaţa transportului public judeţean;
e) optimizarea function ării pieţei transportului public judeţean prin asigurarea unui cadru concurential normal, dinamic şi loial.

CAPITOLUL HI
Dispoziţii generale
Art.3. (1) Documentele Contraetului de delegare a gestiunii sunt:
Regulamentul pentru efectuarea transportului jude ţean de persoane;
- Caietul de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane;
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CAPITOLUL IV
Durata cantractului
Art. 4. Contractul intră in vigoare la data de

şi inceteaz ă la data de

31.12.2022.
CAPITOLUL V
Drepturile p ărţilor
Drepturile delegantului
Art. 5. Delegantul are urm ătoarele drepturi:
a) să incaseze tarifele aferente transportului public jude ţean de persoane prin curse regulate;
b)să includă in tarifele de transport percepute c ălătorilor primele de asigurare pentru ace ştia şi
pentru bagajele lor, precum şi pentru riscurile ce pot decurge din efectuarea opera ţiunilor de transport, in
cazul transportului public judetean de persoane prin curse regulate;
c) să utilizeze patrimoniul propriu sau inchiriat pentru asigurarea serviciului public judeţean de
călători min curse regulate;
d) să utilizeze infrastructura tehnico-edilitar ă a sistemului de transport public judetean de persoane, in conditiile stabilite conform contractului de delegare a gestiunii;

Drepturile delegatarului
Art. 6. Delegatarul are urm ătoarele drepturi:

1. să inspecteze bunurile, activit ătile şi serviciul public delegat, s ă verifice modul in care este
satisfăcut interesul public, s ă verifice respectarea obligatiilor asurnate prin contract, cu notificarea prealabird a delegantului şi in conditiile prevăzute in caietul de sarcini şi in regulamentul serviciului;
2. să aprobe studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modemizarea dot ărilor publice aferente serviciului public delegat;
3. să modifice, in mod unilateral, partea reglementar ă a contractului de delegare din motive exceptionale legate de interesul national sau local;
4. să rezilieze contractul, in condiţiile legii, in cazul in care delegantul nu- şi respectă obligaţiile
asumate prin contractul de delegare;
5. să solicite motivat, in cazurile prevăzute de lege, retragerea licentei de traseu eliberat ă delegantului.
CAPITOLUL VI
Obligatiile p ărţilor
Obliga ţiiie delegantului
Art. 7. Delegantul are urm ătoarele

1. să utilizeze pe timpul execut ării transportului placa de traseu, cu indicarea executantului şi a
caracterului cursei;
2. să supravegheze urcarea şi coborărea pasagerilor;
3. rnijlocul de transport nu trebuie sd circule cu u şile deschise sau cu pasageri pe scara autovehiculului;
4. să asigure respectarea locurilor atunci and s-au emis legitimatii de c ălătorie cu loc;
5. O. asigure urcarea şi coborărea bagajelor din portbagajul autovehiculului;
6. să 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;
- matenale explozibile;
- fume cinematografice neambalate in cutii metalice;
produse caustice;
- materiale sau obiecte care prin natura, formatul sau dimensiunile lor pot produce daune sau pot
murdări autovehiculul, bagajele sau imbr ăcămintea călătorilor;
- obiecte sau m ărfuri interzise la transport prin dispoziţiile legale;
7. efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate fără a depăşi numărul
de locuri prevăzut in certificatul de inmatriculare al autovehiculului ;
8. să nu oprească pentru urcarea sau cobor ărea pasagerilor intre sta ţii in alte locuri decat cele prevăzute in graficul de circulaţie;
9. să asigure gratuit readucerea c ălătorilor la punctul de plecare in cazul in care călătoria nu se
poate realiza pană la destinaţie din cauză de forţă majoră sau din vina transportatorului;
10. să asigure preluarea c ălătorilor din autovehiculele rămase imobilizate pe traseu in termen maxim de 3 ore;
11. să asigure c ălătorii şi bagajele acestora pentru riscurile ce cad in sarcina operatorului de tran-

sport;
12. să emită legitimaţii de călătorie corespunz ătoare sumelor incasate pentru c ălători şi bagaje;
13. să utilizeze numai legitima ţii de călătorie inseriate pentru pasageri şi bagaje, inregistrate ca
documente cu regim special;
14. să nu permită călătoria (least in baza legitimaţiilor de călătorie/abonamentelor valabile, precum şi a legitimaţiflor speciale;
15. in salonul autovehiculului pot fi transportate numai bagajele de mănd care pot fi ţinute in
mănă sau in plasa portpachet. in salonul autovehiculului nu pot fi transportate bagajele care:
- nu se incadreaz ă in categoria bagajelor de man.;
conţin produse neadmise la transport;
- sunt aşezate pe culoarul de acces sau pe platforma din faţă on din spate a autovehiculului,
16. să nu admită la transport bagajele aşezate pe scaunele libere din salonul autovehiculului, chiar
dacă spaţiul rămas neutilizat de Care pasageri ar permite acest lucru;
17. bagajele depuse in spaţiul destinat bagajelor se manipulează numai de către conducătorul auto;
18. la eel puţin unul dintre capetele de traseu, prin registrul de mişcare, s ă se evidenţieze cursele
proprii plecate şi sosite;
19. să execute transportul strict in conformitate cu programul de circulaţie;
20. să asigure realizarea tuturor curselor iar in caz de imobilizare a autovehiculelor, s ă ia măsuri
de inlocuire a acestora;
21. să anunţe, atăţ Consiliul Judeţean Ialomiţa, cat şi publicul călător, prin once mijloace, cu privire la cursele care nu pot fi executate din cauză de for-O.' majoră sau alte cauze;
22. să asigure oprirea in toate staţiile prev ăzute in programul de circulaţie pentru urcarea şi coborărea c ălătorilor şi bagajelor;
23. să flu blocheze staţiile publice prin parcarea autovehiculelor de ţinute sau prin efectuarea unor
lucrări de intreţinere/reparaţii la acestea;
24. să asigure suplimentar autovehicule pentru preluarea fluxurilor ocazionale de călători de pc
traseele deservite;
25. să asigure vănzarea biletelor la capetele de linie şi in autovehicul, inclusiv cu anticipaţie;
26. la emiterea abonamentelor, s ă respecte reglement ările in vigoare;
27. să nu emită legitimaţii de călătorie peste capacitatea autovehiculului exprimat ă pnin nurnărul
de locuri pe scaune;
28. să accepte la transport toţi călătorii care au legitimaţii de călătorie valabile pentru cursa respectivă, în limita capacităţii vehiculului;
29. să asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani;
30. cursele dubluri efectuate pentru preluarea unui flux suplimentar de călători 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 după acelaşi program de circulaţie ca al cursei dublate, in
următoarele condiţii:
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- depăşirea capacitătii de prehiare a autovehiculului initial;
. de parcurs a caracterului eursei;
- menţionarea in foiY31. autovehiculele trebuie s ă aib ă inspecţia tehnic ă periodică efectuat ă la termen;
32. autovehiculele trebuie salubrizate, sp ălate şi dezinfectate potrivit nonnelor legale în vigoare, in contextul existentei pandemiei de Covid-19;
33. in interiorul autovehiculutui trebuie s ă existe afişat numele conduc ătorului auto;
34. autovehiculele trebuie s ă fie echipate cu instalatie de incălzire şi condiţionare a aerului in stare
de funeţionare;
35. la bordul autovehiculului trebuie s ă existe mijloace pent-a prevenirea şi combaterea incendiilor, precum şi cio can pentru spart geamurile in caz de necesitate;
36. in perioada de iarnă autovehiculul trebuie s ă fie echipat corespunz ător cireulatiei pe drumuri
cu aderenţă scăzută;
37. autovehiculul trebuie s ă fie dotat cu spatii de depozitare special amenajate pentru transportul
bagajelor. Bagajele cc dep ăşesc capaeitatea spatiilor de depozitare pot fi transportate in remorci inchise,
ataşate vehiculului;
38. autovehiculele trebuie s ă aibă un aspect estetic corespunz ător;
39. autovehicalele trebuie s ă fie inscriptionate cu insemnele operatorului de transport rutier;
40. autovehiculele trebuie s ă fie dotate cu tahograf care va fi in functiune pe toat ă durata desfăşurării transportului, conform reglement ărilor in vigoare;
41. in interiorul salonutai autovehiculului trebuie afi şat tariful de transport pe bază de bilet, pe
zone kilometrice;
42. locurile din salonul autovehiculialui trebuie s ă fie numerotate;
43. autovehiculul trebuie s ă aibă locuri rezervate pentru invalizi, b ătrăni, femei ins ărcinate,
persoane Cu copii in brate;
44. să execute cursele numai cu autobuze/autocare care sunt mentionate in eaietul de sarcini al
licentei de traseu;
45. de a asigura transportul gratuit al elevilor si al altor categorii de persoane care beneficiaz ă de
facilităti specifice de transport, conform legislatiei in vigoare, sub sancliunea incetării contractului de
delegare a serviciului public de transport rutier de persoane prin curse regulate la nivel judeţean.
46. să, implementeze, să asigure şi s ă pună in aplicare setul de măsuri prevăzute de reglement ările
legale in vigoare, de prevenire şi control a virusului SARS-CoV-2.
Obligaii ĺe delegatarului

Art. 8. Delegatarul are unnătoarele obligaţii:
1. să elaboreze şi să aprobe Regulamentul serviciului şi Caietul de sarcini al serviciului;
2. să notifice părtilor interesate, la cerere, informatii referitoare la incheierea prezentului contract
delegare;
de
3. să îşi asume, pe perioada derul ării contractului de delegare, to ate responsabilit ătile şi obligatiile
cc decurg din calitatea sa de proprietar;
4. să nu-1 tulbure pe delegant în exercitiul drepturilor rezultate din prezentul contract de delegare;
5. să nu modifice in mod unilateral contractul de delegare, in afară de cazurile prev ăzute expres de
lege;
6. să notifice delegantului aparitia oric ăror imprejurări de natura sa aducă atingere drepturilor
acestuia;
7. să verifice periodic următoarele:
a) serviciile publiee furnizate şi nivelul de calitate al acestora;
b) indeplinirea indicatorilor de perforinant ă;
c) asigurarea unor relaţii echidistante şi echilibrate intre delegant şi utilizatori;
8. să verifice in perioada derul ării contractului de delegare modul in care stint respectate clauzele
acestuia de care delegant;
9. s ă informeze delegantul, cu 72 de ore inainte, in legătură Cu efectuarea unor luer ări la infrastructura rutier ă pe traseal deservit de acesta.
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CAPITOLUL VII
Tartucat

Art.9. (1) Tariful pentru un bilet de călătorie valabil pe distan ţa dintre autogara-localitatea de
plecare şi autogara/localitatea de sosire, a şa cum sunt precizate in Programul de transport public judeţean
de persoane, prin curse regulate, la data semnării prezentului contract, este de 12 lei.
Operatorul poate solicita in decursul derul ării contractului ajustarea/modificarea tarifului pe
călătorie, in conformitate cu prevederile Ordinului pre şedintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport
public local şi judeţean de persoane modificat prin Ordin nr. 134 din 18 aprilie 2019, dacă situaţia o
impune Şl cu respectarea preyederilor legale in materie.
Art. 10. (1) Potrivit prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protec ţia şi promovarea drepturilor
persoanelor Cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederilor Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap
aprobate prin Hot ărărea Guvemului nr. 1017/2018, beneficiaz ă de gratuitatea transportului urm ătoarele
categorii de persoane:
a) persoanele cu handicap gray;
b) persoanele cu handicap accentuat;
c) insoţitorii persoanelor Cu handicap gray, numai in prezenţa acestora;
d) asistenţii personali ai persoanelor cu handicap gray;
e) insoţitorii copiilor cu handicap accentuat, numai in prezenţa acestora;
f) persoanele cu afecţiuni renale care necesită hernodializ ă in alte localit ăţi decat cele de domiciliu;
g) asistenţii personali sau inso ţitorii persoanelor cu handicap care au afecţiuni renale care necesita hemodializă in alte localităţi decht cele de domiciliu.
(2) Acoperirea financiară a costului călătoriilor efectuate de persoanele care beneficiaz ă, potrivit legii,
de gratuitatea transportului, se asigură din bugetul D.G.A.S.P.C. Ialomi ţa, in conformitate cu prevederile
Nom-ielor metodologice aprobate prin Hot ărarea Guvemului nr. 1017/2018, cu modific ările şi completările ulterioare.
CAPITOLUL VIII
incetarea contractului
Art. 11. Prezentul contract de delegare a gestiunii inceteaz ă in următoarele situaţii:
a) prin acordul p ărţilor;
b) la expirarea duratei stabilite in contract;
c) prin denunţare unilateral ă, de care delegatar, Cu condiţia notificării prealabile a delegantului cu eel
putin 60 de zile inainte de data incetării contractului;
d) in cazul reorganiz ării judiciare sau a falimentului delegantului;
e) in situaţia pierderii calităţii de operator de transport, din once cauză, de către delegant;
f) la cererea motiyat ă a operatorului de transport transmisă cu 30 de zile inainte de incetarea efectu ării traseului, cerere acceptat ă de Consiliul Judeţean Ialomiţa;
g) alte cauze prev ăzute de lege;
h) in condiţirle art. 4 din prezentul contract;
CAPITOLUL IX
Forţa major ă
Art. 12. (1)Forţa majord este constatată de o autoritate competent ă.
(2) Forţa majoră exonereaz ă părţile contractante de indeplinire a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toat ă perioada in care acesta acţionează.
(3) indeplinirea contractului va fi suspendat ă pe perioada de acţiune a falter majore, dar fără a prejudicia drepturile cc li se cuveneau parţilor pAnă la apariţia acesteia.
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(4) Partea care invoca forta inajoră este obligat ă să notifice celeilalte p ărţi, in termen de 15 zile şi
in mod complet, prodiacerea evenimentului, precum şi dovada forţei majore şi săl-Ftuat=dsurilz-posibile
in vederea limit ării consecinţelor lui.
(5) Dacă forţa majoră acţionează, sau se estimează că va acţiona pe o perioadă mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte p ărţi incetarea de phn drept a prezentului contract de
delegare a gestiunii, fără ca vreuna dintre ele s ă pretindă daune-interese.
CAPITOLUL X
Rezilierea contractului de delegare a gestiunii
Art.13. (1) Măsura rezilierii contractului se poate lua de către delegatar ca urmare a neindeplinirii
in mod repetat, fără motive temeinice, de către delegant, a uneia sau a mai multor obligaţii contractuale,
numai in urma unui preaviz adresat delega,ntului, şi se poate pune in aplicare dup ă 60 de zile lucrătoare de
la data primirii acestuia.
(2) Prezentul contract este reziliat de plin drept, fără notificare, punere in intărziere sau indeplinirii
vreunei alte fonnalităţi prealabile, in următoarele cazuri:
a) la declanş area procedurii falimentului impotriva delegantului;
b) prin retragerea sau incetarea valabilit ăţii licentei de transport a delegantului.
CAPITOLUL XI
Rdspunderea contractuală
Art.14. (1) inc ălcarea prevederilor contractului atrage r ăspunderea disciplinară, civilă, contravenţională dup caz.
(2) Delegantul i şi asurnă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate ter ţilor din culpa sa pe
toată durata de valabilitate a contractului. Delegatarul va fi degrevat de once responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terflor rezultate din executarea contractului.
CAPITOLUL XII
Litigii
Art.15. Partite convin ca toate neinţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate
din interpretarea, executarea on incetarea acestuia, s ă fie rezolvate pe cale amiabil ă de reprezentanhi lor.
Art.16, in cazul in care nu este posibil ă rezolvarea litigiilor pe cale amiabil ă, *tile se pot adresa
instanţelor judecătoreşti romane competente, potrivit legii.
CAPITOLUL XIII
Dispozitii finale
Art.17. Limba care gaverneaz ă contractul este limba rom ănă.
Art.18. (1) In contextul incheierii şi execut ării Contractului, *tile vor prelucra o serie de date cu
caraeter personal, respectiv:
(i) Datele en caracter personal al persoanelor de contact ale Delegatarului (Persoanele de contact
ale Delegatarului) dezv ăluite de Delegatar care Delegant;
(ii) Datele cu caracter persoanal ale persoanelor de contact ale Delegannilui dezv ăluite Delegatarului.
(2) Scopul furniz ării datelor cu caracter personal către Delegant este strict legat de derularea prezentului contract, inclusiv comunic ările aferente strict derulării contractului.
(3) Delegantul se obligă s ă respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce prive şte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date si de abrogare a Directivei
95146/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
(4) in cazul in care este necesar ă transmiterea unor date cu caracter personal de către Delegant
către alte entităţi (spre exemplu, subcontractanti, imputernici ţi, asociaţi, etc), prentru executarea contrac6
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tului, Delegantul se va asigura ea entitatea anterior men ţionată se va obliga s ă respecte prevederile Regulamentului general priVind protectia datelor, anterior men ţionat, ilUív s ă utilizeze dattle cu caracter
personal transmise doar in scopul furnizat, Cu asigurarea respect ării confidenţialităţii.
(5) Atht Delegatarul (in calitate de operator de date) cht şi 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 ăluite care
delegant dour în scopul incheierii şi executării prezentului Contract, conform prevederilor aim. (2). Delegantul va prelucra aceste date doar in scopul men ţionat la aim. (2) cu respectarea Regulanientului general
privind protecţia datelor.
(ii) Datele cu caracter personal ale Persoanelor de Contact ale Delegantului (inclusiv eventualele
date cu caracter personal ale persoanelor de contact ale subcontractan ţilor/asociaţiilor/imputemici ţilor/ a
altor asemenea entit ăţi ale contractantului care au fost comunicate achizitorului) vor fi prelucrate doar
pentra scopul incheierii şi executării contractului.
(iii) Datele cu caracter personal sunt prelucrate Cu respectarea tuturor obliga ţfilor ce revin acestora
in calitate de operator de date cu caracter personal conform legisla ţiei aplicabile privind protec ţia datelor
Cu caracter personal.
(6) Prevederile Regulamentului (UE) 2016 1679 al Parlamentului European i al Consiliului din 27
aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice in ceea ce prive şte prelucrarea datelor en caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) se aplic ă in mod direct, prioritar şi imediat in executarea prezentului contract.
Art.19. in toate problemele care nu sunt prev ăzute in prezentul contract, p ărţile se supun prevederilor legislaţiei specifice in vigoare, ale Codului Civil şi ale altar acte normative incidente.
Art.20. Prezentul contract se poate modifica cu acordul p ărţilor, prin acte adiţionale.
şi s-a incheiat in 2(două)
Prezentul contract a fost semnat ast ăzi,
exemplare originale, 1(unu) pentra delegatar şi 1(unu) pentra delegant.

DELEGA TAR,
JUDETUL IALOMITA

DELEGANT,
S.0 COMTRANS S.A

PREŞEDINTE,
MARIAN PAVEL

DIRECTOR GENERAL,
TUTUIA1VU ;STEFAN

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

Vizat legalitate,

Director executiv D.LS.P,
Vlad Cris tian
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Anexa nr.6
2022
din

la Hotărarea CJ Ialomita tu-.

ROMĂNIA

RO

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA
LICENŢĂ DE TRASEU
Seria IL Nr. 004

Servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
Prezenta licenţă de traseu s-a eliberat operatorului de transport rutier:
S.0 COMTRANS S.A
SLOBOZIA, JUD. TALOMI ŢA
RO 2071407
Valabilă de la data de

pană la 31.12.2022

Eliberată in ban. Hotărării Consiliului Judeţean Ialomi ţa nr.

din data

Emitent:
CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

Data eliberării:

PRE$EDINTE,
MARIAN PAVEL

Operatorul de transport rutier poate efectua servicii de transport jude ţean de
persoane prin curse regulate pe traseu1 men ţionat pe verso numai cu autovehicule
avand capacitatea men ţionată in caietul de sarcini anexat $l in conformitate cu acesta.

Traseul:
SLOBOZIA — CIULNIŢA — BORDUŞELU

Emisă in baza,
Hotărdrii Consiliului Judetean Ialomita nr.

Seria IL Nr . 004

din data

OPERATOR DE TRANSPORT RUTTER
S.0 COMTRANS S.A

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

CAIET DE SARCINI AL LICENTEI DE TRASEU
Seria IL Nr. 004
Servicii de transport public jude ţean de persoane prin curse regulate
A. Denumirca traseului: (015) SLOBOZIA

-

CIULNITA - BORDUgLU
INTORS

DUS
Ora de plecare

Km

Nr.
statie

Denumirea statieir

O a de plecare
Cl

C2

C3

C4

SLOBOZIA AUTOGARA

09.05

13.15

16.35

07.00

1

BORA

08.59

13.09

16.29

06.54

8

2

CIULNITA

08.49

12.59

16.19

06.44

18.06

11

3

ION GHICA

08.44

12.54

16.14

06.39

14.55

18.10

13

4

IVANESTI

08.40

12.50

16.10

06.35

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

06.25

07.41

1141

14.11

18.26

21

7

BUEST1

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

07.52

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

Cl

C2

C3

C4

07.00

11.00

14.30

17.45

0

0

07.06

11.06

14.36

17.51

3

07.16

11.16

14.46

18.01

07.21

11.21

14.51

07.25

11.25

07.28

B. Conditii_p_entru asigurarea_caietului de sarcini:
1. Zilele in care circul ă: CIRCULA

ÎN 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 inmatrieulare:

IL-09-ACS
3. Amenaj ările şi dotările autovehiculului:

23 LOCURI PE SCAUNE, Categ. I

4. Numărul de soferi necesar: cont.. Reg. Consiliului (CEE) 561/2006 cu modific ările ş i comple-

tările ulterioare
C. Contracte pentru utilizarea autog ărilor/statiilor:

Nr.
Crt.

Autogară (static)

Nridata contract

Valabil pănă la:

1.

SLOBOZIA AUTOGARA

3112.2022

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.

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
S.0 COMTRANS S.A

Data emiterii:

CONSILIUL JUDE ŢEAN IALOMIŢA
PRESEDINTE,
MARIAN PAVEL

la Hotărărea CJ Ialomita nr.

Anexa nr.7
din
2022

CONTRACT
DE DELEGARE A GESTIUNH SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC JUDETEAN DE
PERSOANE, PRIN CURSE REGULATE
Nr.
din

CAPITOLUL I
Părti contractante

JUDEŢUL IALOMIŢA, Cu sediul administrativ in municipiul Slobozia, Piata Revolutiei, nr. 1,
cod fiscal 4231776 cont R059TREZ39121350201XXXXX, deschis la TREZORERIA SLOBOZIA, telefon/fax 0243/230.200, 0243/230.250 reprezentat prin MARIAN PAVEL - PRE ŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN IALOMIŢA, pe de o parte, in calitate de DELEGATAR,
Operatorul S.C. COMTRANS S.A., codul unic de inregistrare RO 2071407, Cu sediul principal
in SLOBOZIA, str. Amara, nr. 17, judetul Ialomi ţa, numărul de ordine in registrul comerţului
J21/298/1991 — localitatea Slobozia, licen ţa de transport sr. L.T.P. nr. 1010423, cont
R062BRD230SV02439422300, deschis la B.R.D. SLOBOZIA, reprezentat ă prin ŢUŢUIANU
ŞTEFAN, având funcţia 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. I. Obiectul contra•tului const ă in:
a) delegarea gestiunii servciului de transport public judetean de persoane in vederea asigurării in
continuare a transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, pe traseul nr. 16 Slobozia —
Ciulnita — Buesti in conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
b) dreptul şi obligaţia 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
Ialorniţa.
Art. 2. Obiectivele delegatarului sunt:
a) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populaţiei şi ale operatorilor economici pe
teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa;
b) imbunătăţirea siguranţei rutiere, protecţiei mediului şi calităţii transportului public judetean;
c) deplasarea in condiţii de siguranţă şi de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a persoanelor
transportate, precum şi a bunurilor acestora prin polite de asigurări;
d) accesul egal si nediscriminatoriu al operatondor de transport, respectiv al transportatorilor autorizati, la piaţa transportului public judetean;
e) optimizarea funcţionării pieţei transportului public judeţean prin asigurarea unui cadru concurenţial normal, dinamic si loial.
CAPITOLUL HI
Dispozi ţii generale

Art.3. (1) Documentele Contractului de delegare a gestiunii sunt:
Regulamentul pentru efectuarea transportului judelean de persoane;
- Caietul de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane;
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CAPITOLUL IV
contractului

ĐiJ űta

Art. 4. Contractul intr ă

in vigoare la data de

şi inceteaz ă la data de

31.12.2022.
CAPITOLUL V
Drepturile părtilor
Drepturile delegantului
Art. 5. Delegantul are următoarele drepturi:
a) să ineaseze tarifele aferente transportului public judetean de persoane prin curse regulate;
b)să includă in tarifele de transport percepute c ălătorilor prirnele de asigurare pentru ace ştia şi
pentru bagajele lor, precum şi pentru riscurile ce 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 judetean de
călători prin curse regulate;
d) să utilizeze infrastnictura tehnico-edilitar ă a sistemului de transport public judetean de persoane, in conditiile stabilite conform contractului de delegare a gestiunii;
Drepturile delegatarului
Art. 6. Delegatarul are următoarele drepturi:
1. să inspecteze bunurile, activit ătile şi serviciul public delegat, s ă verifice modul in care este
satisfăcut interesul public, să verifice respectarea obliga ţiilor asumate prin contract, cu notificarea prealabilă a delegantului şi in conditiile prev ăzute in caietul de sarcini şi in regulamentul serviciului;
2. să aprobe studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modemizarea dot ărilor publice aferente serviciului public delegat;
3. să modifice, in mod unilateral, paitea reglementară a contractului de delegare din motive exceptionale legate de interesul national sau local;
4. să rezilieze contractul, in conditiile legii, in cazul in care delegantul nu- şi respect ă obligaţiile
asumate prin contractul de delegare;
5. să solicite motivat, in cazurile prev ăzute de lege, retragerea licentei de traseu eliberat ă delegantului.
CAPITOLUL VI
Obligatiile părtilor
Obligatiile delegantului
Art. 7. Delegantul are următoarele
1. să utilizeze pe timpul execut ării transportului placa de traseu, Cu indicarea executantului şi a
caracterului cursei;
2. să supravegheze urcarea şi coborarea pasagerilor;
3. mijlocul de transport nu trebuie să circule cu uşile deschise sau Cu pasageri pe scara autovehiculului;
4. să asigure respectarea locurilor atunci c ănd s-au emis legitimatii de călătorie en loc;
5. s ă asigure urcarea şi cobordrea 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;
mitenale explozibile;
- filme cinematografice neambalate in cutii metalice;
- produse caustice;
- materiale sau obiecte care prin natura, formatul sau dimensiunile lor pot produce daune sau pot
murdări autovehiculul, bagajele sau imbr ăcămintea călătorilor;
obiecte sau m ărfuri interzise la transport prin dispoziţiile legale;
7. efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate fără a depăşi numărul
de locuri prev ăzut in certificatul de inmatriculare al autovehiculului
8. să nu oprească pentru urcarea sau coborarea pasagerilor intre sta ţii in alte locuri deck cele prevăzute in graficul de circulaţie;
9. să asigure gratuit readucerea c ălătorilor la punctul de plecare in cazul in care călătoria nu se
poate realiza pan ă la destinaţie din cauză de forţă majoră sau din vina transportatorului;
10. să asigure preluarea c ălătorilor din autovehiculele r ămase irnobilizate pe traseu in termen maxim de 3 ore;
11. sä asigure călătorii şi bagajele acestora pentru riscurile cc cad in sarcina operatorului de tran-

sport;
12. s ă emită legitimaţii de călătorie corespunz ătoare sumelor ineasate pentru c ălători şi bagaje;
13. să utilizeze numai legitimaţii de călătorie inseriate pentru pasageri şi bagaje, inregistrate ea
documente cu regim special;
14. sa nu permită călătoria decal in baza legitimaţiilor de călătorie/abonamentelor valabile, precum şi a legitimaţiilor speciale;
15. in salonul autovehiculului pot ti transportate numai bagajele de mană care pot fi ţinute in
mană sau in plasa portpachet. in salonul autovehiculului nu pot fi transportate bagajele care:
- nu se incadreaz ă hi eategoria bagajelor de ma*
- conţin produse neadmise la transport;
sunt aşezate pe culoarul de acces sau pe platforma din faţă on din spate a autovehiculului;
16. să nu admită la transport bagajele aşezate pe scaunele libere din salonul autovehiculului, chiar
dacă spaţiul limas neutilizat de către pasageri ar permite acest lucru;
17. bagajele depuse in spaţiul destinat bagajelor se manipulează numai de către conducătorul auto;
18. la eel puţin unul dintre capetele de traseu, prin registrul de mişcare, să se evidenţieze cursele
proprii plecate şi sosite;
19. sa execute transportul strict in conformitate en programul de circulaţie;
20. să asigure realizarea tuturor curselor iar in caz de imobilizare a autovehiculelor, s ă ia măsuri
de inlocuire a acestora;
21. să anunţe, atat Consiliul Judeţean lalomiţa, cat şi publicul călător, prin once mijloace, cu privire la cursele care nu pot fi executate din cauză de forţă majoră sau alte cauze;
22. să asigure oprirea in toate staţiile prevăzute in programul de eirculaţie pentru urcarea şi coborarea c ălătorilor şi bagajelor;
23. să nu blocheze staţiile publice prin parcarea autovehiculelor de ţinute sau prin efectuarea unor
lucrări de intreţinere/reparaţii la acestea;
24. să asigure suplimentar autovehicule pentru preluarea fluxurilor ocazionale de călători de pe
traseele deservite;
25. să asigure vanzarea biletelor la capetele de linie şi in autovehicul, inclusiv Cu anticipaţie;
26. la emiterea abonamentelor, s ă respecte reglement ările in vigoare;
27. să nu emită legitimaţii de călătorie peste capacitatea autovehiculului exprimat ă prin numărul
de locuri pe scaune;
28. să accepte la transport toţi călătorii care au legitimaţii de călătorie valabile pentru cursa respectivă, in limita capacit ăţii vehiculului;
29. să asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani;
30. cursele dubluri efectuate pentru preluarea unui flux suplimentar de călători existent in punetele
de imbareare sau cele efectuate pentru preluarea pasagerilor de la un vehicul rămas imobilizat in traseu nu se consideră curse noi; acestea Sc efectueaz ă după acelaşi program de circulaţie ca al cursei dublate, in
următoarele condiţii:
3

- dep ăşirea capacităţii de preluare a autovehiculului initial;
- mentionarea in foata de parcurs a caractuntlui—curs-ci;
31. autovehiculele trebuie s aibă inspectia tehnic ă periodică efeetuată la tennen;
32. autovehiculele trebuie salubrizate, sp ălate şi dezinfectate potrivit normelor legale in vigoare, in contextul existentei pandemiei de Covid-19;
33. in interiorul autovehiculului trebuie s ă existe afi şat numele conduc ătoralui auto;
34. autovehiculele trebuie s ă fie echipate cu instalatie de incălzire i conditionare a aerului in stare
de fimetionare;
35. la bordul autovehiculului trebuie s ă existe mijloace pentru prevenirea şi comb aterea. incendiilor, precum şi cio can pentru spart geamurile in caz de necesitate;
36. in perioada de iamă autovehiculul trebuie s ă fie echipat corespunz ător circulaţiei pe drumuri
cu aderenţă, scăzută;
37. autovehiculul trebuie s ă fie dotat cu spaţii de depozitare special amenajate pentrn transportul
bagajelor. Bagajele cc dep ăşesc capacitatea spatiilor de depozitare pot fi transportate in remorci inchise,
ataş ate vehiculul-ui;
38, autovehiculele trebuie s ă aib ă un aspect estetic corespunz ător;
39. autovehiculele trebuie s ă fie inscriptionate cu insemnele operatorului de transport rutier;
40. autovehiculele trebuie s ă fie dotate cu tahograf care va fi in fimctiune pe toat ă durata desfăşurării transportului, conform reglementărilor in vigoare;
41. in interiorul salonului autovehiculului trebuie afi şat tariful de transport pe bază 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 ătrani, femei ins ărcinate,
persoane cu copii in brate;
44. s ă execute cursele numai cu autobuze/autocare care sunt menţionate in caietul de sarcini al
licentei de traseu;
45. de a asigura transportul gratuit al elevilor şi al altor categorii de persoane care beneficiaz ă de
facilit ăţi specifice de transport, conform legislatiei in vigoare, sub sanctiunea ineet ării contractului de
delegare a serviciului public de transport rutier de persoane prin curse regulate la nivel judetean.
46. să implementeze, să asigure şi să pună in aplicare setul de măsuri prevăzute de reglement ările
legale in vigoare, de prevenire şi control a virusului SARS-CoV-2.
Obligatiile delegatarului
Art. 8. Delegatarul are următoarele obligaţii:
1. să elaboreze şi să aprobe Regulamentul servieiului şi Caietul de sareini al serviciului;
2. să notifice p ărtilor interesate, la cerere, informaţii referitoare hi incheierea prezentului contract
de delegare;
3. să işi asume, pe perioada derul ării contraetului de delegare, to ate responsabilităţile şi obligaţiile
cc decurg din calitatea sa de proprietar;
4, să nu-1 tulbure pe delegant in exerci ţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de delegare;
5. s ă nu modifiee in mod unilateral contraetul de delegare, in afară de cazurile prev ăzute expres de
lege;
6. să notifice delegantului apari ţia oricăror imprejurări de natura sit aducă atingere drepturilor
acestuia;
7. să verifice periodic următoarele:
a) serviciile publice furnizate şi nivelul de calitate al acestora;
b) indeplinirea indicatorilor de performanţă;
c) asigurarea unor relatii echidistante şi echilibrate intre delegant şi utilizatori;
8. să verifice in perioada derul ării contractului de delegare modul in care sunt respectate clauzele
acestuia de Care delegant;
9. să infonneze delegantul, cu 72 de ore inainte, in legătură cu efectuarea unor lucr ări la infiustructura rutier ă pe traseul deservit de acesta.
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CAPITOLUL VII
Tartini practicat
Art.9. (1) Tariful pentru un bilet de călătorie valabil pe distanţa dintre autogara-localitatea de
plecare şi autogara/localitatea de sosire, aşa cum sunt precizate in Progamul de transport public judetean
de persoane, prin curse regulate, la data semnării prezentului contract, este de 10 lei.
Operatorul poate solieita in decursul derul ării contractului ajustarea/modificarea tarifului pe
călătorie, in conformitate cu prevederile Ordinului pre şedintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport
public local si judeţean de persoane modificat prin Ordin nr. 134 din 18 aprilie 2019, dac ă situatia o
impune şi cu respectarea prevederilor legale in materie.
Art. 10. (1) Potrivit prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protec ţia şi promovarea drepturilor
persoanelor Cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederilor Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap
aprobate prin Hot ărkea Guvernului nr. 1017/2018, beneficiaz ă de gatuitatea transportului urm ătoarele
categorii de persoane:
a) persoanele cu handicap gray;
b) persoanele cu handicap accentuat;
c) insoţitorii persoanclor cu handicap gray, numai in prezenta acestora;
d) asistenţii personali ai persoanelor cu handicap gray;
e) insoţitorii copiilor cu handicap accentuat, numai in prezenţa acestora;
f) persoanele cu afec ţiuni renale care necesit ă hemodializă in alte localităţi decăt cele de domiciliu;
g) asistenţii personali sau insoţitorii persoanclor cu handicap care au afecţiuni renale care necesită hemodializă in alte localit ăţi cleat cele de domiciliu.
(2) Acoperirea financiar ă a costului călătoriilor efectuate de persoanele care beneficiază, potrivit legit,
gratuitatea
transportului, se asigură din bugetul D.G.A.S.P.C. Ialomita, in conformitate cu prevederile
de
Normelor metodologice aprobate prin Hot ărarea Guyernului nr. 1017/2018, cu modifickile si completăril e ulterioare.
CAPITOLUL VIII
fncetarea contractului
Art. 11. Prezentul contract de delegare a gestiunii inceteaz ă în următoarele situaţii:
a) prin acordul părţilor;
b) la expirarea duratei stabilite in contract;
c) prin denunţare unilateral ă, de către delegatar, cu condiţia notificării prealabile a delegantului cu eel
putin 60 de zile inainte de data incetării contractului;
d) in cazul reorganiz ării judiciare sau a falimentului delegantului;
e) in situatia pierderii ealit ătii de operator de transport, din once cauză, de către delegant;
f) la cererea motiyat ă a operatorului de transport transmis ă cu 30 de zile inainte de incetarea efectu ării traseului, cerere acceptat ă de Consiliul Judetean Ialomita;
g) alte eauze prevăzute de lege;
h) in conditiile art. 4 din prezentul contract;

CAPITOLUL IX
Forta major ă
Art. 12. (1)Forţa majoră este constatat ă de o autoritate competent ă.
(2) Forţa majoră exonereaz ă părţile contractante de indeplinire a obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada in care acesta acţionează.
(3) indeplinirea contractului va fi suspendat ă pe perioada de acţiune a forţei majore, dar far ă a prejudicia cirepturile cc ii se cuveneau parţilor pană la apariţia acesteia.

5

(4) Partea care invoca forta major ă este obligată să notifice celeilalte p ărţi, in termen de 15 zile şi
ţn irrd completTp-rwhicerea evenimentului, pr cum şi dovada-fo ,
a'o e
1a Mate măsuril gosibtle
in vederea limit ării consecinţelor lui.
(5) Dacă forţa majoră acţioneaz ă sau se estimeaz ă că va acţiona pe o perioad ă mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte p ărţi incetarea de plin drept a prezentului contract de
delegare a gestiunii, ail ea vreuna dintre ele s ă pretindă daune-interese.
CAPITOLUL X
Rezilierea contradului de delegare a gestiunii
Art.13. (1) Măsura rezilierii contractului se poate lua de către delegatar ca urmare a neindeplinirii
in mod repetat, fără motive temeinice, de către delegant, a uneia sau a mai multor obligaţii contractuale,
numai in urma unui preaviz adresat delegantului, şi se poate pune in aplicare dup ă 60 de zile lucrătoare de
la data primirii acestuia.
(2) Prezentul contract este reziliat de p1M drept, fără notificare, punere in inthrziere sau indeplinirii
vreunei alte forinalit ăţi prealabile, in următoarele cazuri:
a) la declanşarea procedurii falimentului impotriva delegantului;
b) prin retragerea sau incetarea valabilit ăţii licentei de transport a delegantului.
CAPITOL UL XI
Răspunderea contractuală

Art.14. (1) incălcarea prevederilor contractului atrage r ăspunderea disciplinară, civilă, contraventională chip caz.
(2) Delegantul î şi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate ter ţilor din culpa sa pe
toed durata de valabilitate a contractului. Delegatarul va fi degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terţilor rezultate din executarea contractului.
CAPITOLUL XII
Litigii
Art.15. Părţile convin ca toate neinţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate
din inţerpretarea, executarea on incetarea acestuia, s ă fie rezolvate pe cale amiabil ă de reprezentanţii [or.
Art.16. in cazul in care nu este posibil ă rezolvarea litigiilor pe cab e amiabilă, părţile se pot adresa
instanţelor judecătoreşti romăne competente, potrivit legii.
CAPITOLUL XIH
Dispozitii finale
Art.17. Limba care guvemează contractal este limba romănă.
Art.18. (1) In contextul incheierii şi execut ării Contractului, p ărţile 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) dezvăluite de Delegatar care Delegant;
(ii) Datele Cu earacter persoanal ale persoanelor de contact ale Delegantului dezv ăluite Delegatarului.
(2) Scopul furniz ării datelor cu earacter personal către Delegant este strict legat de derularea prezentului contract, inclusiv comunic ările aferente strict derul ării contractului.
(3) Delegantul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016 1679 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce prive şte prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera eirculaţie a acestor date şi de abrogare a Direetivei
95146/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
(4) in cazul in care este necesar ă transmiterea unor date cu caracter personal de către Delegant
către alto entităţi (spre exemplu, subeontraetanti, imputernici ţi, asociaţi, etc), prentru executarea contrac6

tului, Delegantul se va asigura c ă entitatea anterior mentionat ă se va obliga s ă respecte prevederile RegulamentUlui general privind protectia datelor, anWior mentionat, inclusiv s ă tttHizeze datele cu earacter
personal transmise doar in scopul furnizat, cu asigurarea respect ării confidenţialitătii.
(5) Atht Delegatarul (in calitate de operator de date) cftt 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 ăluite către
delegant doar in scopul incheierii şi executării prezentului Contract, conform prevederilor alin. (2). Delegantul 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/asociatiilor/imputernicifilor/ a
altor asemenea entit ăti ale contractantului care au fost comunicate achizitorului) vor fi prelucrate doar
pentru scopul incheierii şi execut ării contractului.
(iii) Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu respectarea tuturor obligatiilor cc revin acestora
'in calitate de operator de date cu caracter personal conform legislatiei aplicabile privind protectia datelor
cu caracter personal.
(6) Prevederile Regulamentului (UB) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27
aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia clatelor) se aplic ă in mod direct, prioritar si finediat in executarea prezentului contract.
Art.19. in toate problemele care nu sunt prev ăzute in prezentul contract, *tile se supun prevederilor legislaţiei specifice in vigoare, ale Codului Civil si ale altor acte normative incidente.
Art.20. Prezentul contract se poate modifica cu acordul *filar, prin acte aditionale.
si s-a incheiat in 2(dou ă)
Prezentul contract a fost semnat ast ăzi,
exemplare originale, 1(unu) pentru delegatar şi 1(unu) pentru delegant.

DELEGANT,
S.0 COMTRANS S.A

DELEGA TAR,
JUDEŢUL IALOMI ŢA

DIRECTOR GENERAL,
ŢUŢUIANU ,FTEFAN

PRESEDINTE,
MARIAN PAVEL

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

Vizat legalitate,

Director executiv D.LS.P,
Vlad Cristian
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Anexa nr.8
2022

ROMĂNIA

RO

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA
LICENŢĂ. DE TRASEU
Seria IL Nr. 005

Servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate
Prezenta licent ă de traseu s-a eliberat operatorului de transport rutier:
S.0 COMTRANS S.A
SLOBOZIA, JUD. IALOMITA
RO 2071407
Valabilă de la data de

pănă la 31.12.2022

Eliberată in baza Hotărării Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.

din data

Emitent:
CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

Data eliberării:

PRE ŞEDINTE,
MARIAN PAVEL

Operatorul de transport rutier poate efectua servicii de transport jude ţean de
persoane prin curse regulate pe traseul men ţionat pe verso numai cu autovehicule
avănd capacitatea rnen ţionată in caietul de sarcini anexat §i in conformitate cu acesta.

Traseul:
SLOBOZIA — CIULNITA — BUESTI

Emisă în ba7a,
Hotârarii Consiliului judeţean Ialomita nr.

Seria IL Nr . 005

din data

-OPERATOR-DE NSPORT RUTIER
S.0 COMTRANS S.A

CONS ILIUL JUDETEAN IALOMITA

CAIET DE SARCINI AL LICENTEI DE TRASEU
Seria IL Nr. 005
Servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate
A. Denumirea trascului: (016) SLOBOZIA - CIULNITA BUEŞTI

INTORS

DUS
Ora de plecarc

Km

Nr.
staţie

Or de plecare

Denumirea staţiei

C2

C3

C4

09.20

11.00

12.50

14.50

BORA

09.14

10.54

12.44

14.44

2

CIULNITA

09.04

10.44

12.34

14.34

11

3

ION GHICA

09.00

10.40

12.30

14.30

13.33

13

4

IVANESTI

08.57

10.37

12.27

14.27

11.46

13.36

14

5

POIANA RAM.

08.54

10.34

12.24

14.24

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

Cl

C2

C3

C4

07.50

09.30

1120

13.10

0

0

SLOBOZIA AUTOGARA

07.56

09.36

1126

13.16

8

1

08.06

09.46

1136

13.26

8

08.10

09.50

11.40

13.30

08.13

09.53

11.43

08.16

09.56

08.24

Cl

R—Conditii pentru_asigurarea caietului de sarcini.
1. Zilele in care circul ă: CIRCULX 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 ările şi dotările autovehiculului:
4. Numărul de şoferi necesar: conf.

23 LOCURI PE SCAUNE, Categ. I

Reg. Consiliului (CEE) 561/2006 cu modific ările ş i comple-

tările ulterioare

C.

Contraete pentru utilizarea autog ărilor/statiilor:

Nr.
Crt.

Autogară (static)

Nr./dată contract

Valabil p ănă 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.

GHIMPATI RAM.

31.12.2022

8.

BUESTI

31.12.2022

OPERATOR DE TRANSPORT
S.0 COMTRANS S.A

Data emiterii:

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA
PRE$EDINTE,
MARIAN PAVEL

la Hotărărea CJ Ialomi ţa nr.

Anexa nr.9
din
2022

CONTRACT
DE DELEGARE A GESTIUNH SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC JUDETEAN DE
PERSOANE, PRIN CURSE REGULATE
Nr.
din

CAPITOLUL I
Părti contractante
JUDEŢUL IALOMIŢA, Cu sediul administrativ in municipiul Slobozia, Piata Revolutiei, nr. 1,
cod fiscal 4231776 cont R069TREZ39121350201XXXXX, deschis la TREZORERIA SLOBOZIA, telefon/fax 0243/230.200, 0243/230.250 reprezentat prin MARIAN PAVEL - PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDE ŢEAN IALOMIŢA, pe de o parte, in calitate de DELEGATAR,
§i
Operatorul S.C. DRIMO INTER TRANS S.R.L, codu1 unic de inregistrare 14875979, cu sediul
principal in Voluntari, str. Florilor, nr.41, judeţul Ilfov, num ărul de ordine in registrul comerţului
J.23/3502/07.11.2008, licen ţa de transport sr. LTP nr. 1010628, cont R016UGB10000162007615RON,
deschis la Garanti Bank, reprezentat ă prin Oţet Dram Gabriel, avănd funcţia de administrator, 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. I. Obiectul contractului const ă in:
a) delegarea gestiunii servciului de transport public judelean de persoane in vederea asigur ării in
continuare a transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, pe traseul nr. 30 Malu Rap
Urziceni in conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
b) dreptul şi obligaţia de a utiliza şi exploata infrastructura tehnico-edilitar ă aferentă serviciului
de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, in aria administrativ-teritorial ă a judeţului
Ialomiţa.
Art. 2. Obiectivele delegatarului sunt:
a) satisfacerea Cu prioritate a nevoilor de transport ale populaţiei şi ale operatorilor economici pe
teritoriul unit ăţilor administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa;
b) imbunătăţirea siguranţei rutiere, protec ţiei mediului şi calităţii transportului public judeţean;
c) deplasarea in condiţii de siguranţă şi de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a persoanelor
transportate, precum şi a bunurilor acestora prin polite de asigurări;
d) accesul egal şi nediscriminatoriu al operatorilor de transport, respectiv al transportatorilor autorizaţi, la piaţa transportului public judeţean;
e) optimizarea funcţionării pieţei transportului public judeţean prin asigurarea unui cadru concurenţial normal, dinamic şi loial.
—

CAPITOLUL HI
Dispozitii generale
Art.3. (1) Documentele Contractului de delegare a gestiunii sunt:
- Regulamentul pentru efectuarea transportului jude ţean de persoane;
- Caietul de sarcini al serviciului de transport public judelean de persoane;
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CAPITOLUL IV
DiTrata contractului
Art. 4. Contractul intră in vigoare la data de
31.12.2022.

şi inceteaz ă la data de

CAPITOLUL V
Drepturile p ărtilor
Drepturile delegantului
Art. 5. Delegantul are urm ătoarele drepturi:
a) să incaseze tarifele aferente transportului public jude ţean de persoane prin curse regulate;
b)să inchzdă in tarifele de transport percepute c ălătorilor primele de asigurare pentru ace ştia şi
pentru bagajele lor, precum şi pentru riscurile ce pot decurge din efectuarea opera ţiunilor de transport, in
cazul transportului public jude ţean de persoane prin curse regulate;
c) s ă utilizeze patrimoniul propriu sau inchiriat pentru asigurarea serviciului public judeţean de
călători prin curse regulate;
d) să utilizeze infrastructura tehnico-edilitar ă a sistemului de transport public jude ţean de persoane, in condiţiile stabilite conform contractului de delegare a gestiunii;
Drepturile delegatarului
Art. 6. Delegatarul are unn ătoarele drepturi:
1. să inspecteze bunurile, activit ăţile şi serviciul public delegat, s ă verifice modul in care este
satisfacut interesul public, s ă verifice respectarea obliga ţiilor asumate prin contract, cu notificarea prealabilă a delegantului şi in condiţiile prevăzute in caietul de sarcini şi in regulamentul serviciului;
2. să aprobe studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea dot ărilor publice aferente serviciului public delegat;
3. să modifice, in mod unilateral, partea reglementar ă a contractului de delegare din motive exeepţionale legate de interesul national sau local;
4. să rezilieze contractul, în condiţiile legii, in cazul in care delegantul nu- şi respect ă obligaţiile
asumate prin contractul de delegare;
5. să solieite motivat, in cazurile prev ăzute de lege, retragerea licen ţei de traseu eliberat ă delegantu l ui.
CAPITOLUL 14
Obligatiile p ărtilar
Ohligatiile delegantului
Art. 7. Delegantul are urm ătoarele obligaţii:
1. s ă utilizeze pe timpul execut ării transportului placa de traseu, cu indicarea executantului şi a
caracterului cursei;
2. să supravegheze urearea şi coborărea pasagerilor;
3. mijlocul de transport nu trebuie s ă cireule cu uşile deschise sau cu pasageri pe seara autovehiculului;
4. sd asigure respectarea locurilor atunci e ănd s-au emis legitimaţii de calătorie cu loc;
5. să asigure urcarea şi coborărea bagajelor din portbagajul autovehiculului;
6. să nu admită la transport in salonul autovehieulului:
- materii greu mirositoare;
materii inflamabile;
- butelii de aragaz;
butoaie cu earbid;
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- tuburi de oxigen;
- matenale exTlozibile;
- fume cinematografice neambalate in cutii metalice;
- produse caustice;
- materiale sau obiecte care prin natura, formatul sau dimensiunile lor pot produce daune sau pot
murdări autovehiculul, bagajele sau imbrdedmintea c ălătorilor;
- obiecte sau m ărfuri interzise la transport prin dispoziţiile legale;
7. efectuarea transportalui public judeţean de persoane prin curse regulate fără a depăşi numărul
de locuri prevăzut in certificatul de inmatriculare al autovehiculului ;
8. să nu oprească pentru urcarea sau coborarea pasagerilor intre sta ţii in alte locuri decdt cele prevdzute in graficul de circulaţie;
9. sd asigure gratuit readucerea c ălătorilor la punctul de plecare in cazul in care cdlătoria nu se
poate reahza pan ă la destinaţie din cauză de forţă majoră sau din vina transportatorului;
10. să asigure preluarea c ălătorilor din autovehiculele rămase imobilizate pe traseu in termen maxim de 3 ore;
11. să asigure căldtorii şi bagajele acestora pentru riscurile ce cad in sarcina operatorului de tran-

sport;
12. să emitd legitimaţii de călătorie corespunzdtoare sumelor incasate pentru c ălători şi bagaje;
13. să utilizeze numai legitimaţii de călătorie inseriate pentru pasageri şi bagaje, inregistrate ea
documente cu regim special;
14. să nu permită călătoria decat in baza legitimaţiilor de călătoriciabonamentelor vaiabile, precum şi a legitimaţiilor speciale;
15. in salonul autovehiculului pot fi transportate numai bagajele de mdnă care pot fi ţinute in
mdnă sau in plasa portpachet. in salonul autovehiculului nu pot fi transportate bagajele care:
- nu se incadreaz ă in categoria bagajelor de mană;
- conţin produse neadmise la transport;
sunt aşezate pe culoarul de acces sau pe platforma din faţd on din spate a autovehiculului;
16. să run admită la transport bagajele aşezate pe scaunele libere din salonul autovehiculului, chiar
dacă spaţiul rămas neutilizat de către pasageri ar pemiite acest lucru;
17. bagajele depuse in spaţiul destinat bagajelor se manipuleazd numai de către conduc ătorul auto;
18. la eel puţin unul dintre capetele de traseu, prin registrul de mişcare, s ă se evidenţieze cursele
proprii plecate şi sosite;
19. să execute transportul strict in conformitate cu programul de circulaţie;
20. să asigure realizarea tuturor curselor iar in caz de imobilizare a autovehiculelor, s ă ia măsuri
de inlocuire a acestora;
21. să anunţe, atdt Consiliul Jude ţean Ialomiţa, cat şi publicul călător, prin mice mijloace, cu privire la cursele care nu pot fi executate din cauză de forţă majoră sau alte cauze;
22. să asigare oprirea in toate staţiile prevăzute in programul de circulaţie pentru urcarea şi coborarea călătorilor şi bagajelor;
23. să nu blocheze staţiile publice prin parcarea autovehiculelor de ţinute sau prin efectuarea unor
lucrări de intreţinere/reparaţii la acestea;
24. să asigure suplimentar autovehicule pentru preluarea fluxurilor ocazionale de călători de pe
traseele deservite;
25. să asigure vânzarea biletelor la capetele de linie şi in autovehicul, inclusiv cu anticipaţie;
26. la emiterea abonamentelor, s ă respecte reglement ările in vigoare;
27. să nu emită legitirnaţii de călătorie peste capacitatea autovehiculului exprirnat ă prin numărul
de locuri pe scaune;
28. să accepte la transport toţi călătorii care an legitimaţii de călatorie valabile pentru cursa respectivă, in limita capacităţii vehiculului;
29. sd asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani;
30. cursele dubluri efectuate pentru preluarea unui flux suplimentar de călători existent in punctele
de imbarcare sau cele efectuate pentru preluarea pasagerilor de la un vehicul rămas imobilizat in traseu nu
se considerd curse noi; acestea se efectueaz ă după acelaşi program de circulaţie ca a cursei dublate, in
următoarele condiţii:
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- depăşirea capacit ăţii de preluare a autovehiculului
- menţionarea hifoaia de parcurs a caracterului cursei;
31. autovehiculele trebuie s ă aibă inspecţia tehnic ă periodică efectuat ă la termen;
32. autovehiculele trebuie salubrizate, sp ălate şi dezinfectate potrivit normelor legale în vigoare, in contextul existenţei pandemiei de Covid-19;
33. in interiorul autovehiculului trebuie s ă existe afi şat numele conduc ătorului auto;
34. autovehiculele trebuie s ă fie echipate cu instalatie de incălzire $i conditionare a aerului in stare
de functionare;
35. la bordul autovehiculului trebuie s ă existe mijloace pentru prevenirea şi combaterea incendiilor, precum şi ciocan pentru spart geamurile in caz de necesitate;
36. in perioada de iarnă autovehiculul trebuie s ă fie echipat corespunz ător circulaţiei pe drurnuri
cu aderent ă scăzută;
37. autovehiculul trebuie s ă fie dotat Cu spaţii de depozitare special amenaj ate pentru transportul
bagajelor. Bagajele cc depăşesc capacitatea spa ţiilor de depozitare pot fi transportate in remorci inchise,
ataşate vehiculului;
38. autovehiculele trebuie s ă aibă un aspect estetic corespunz ăton
39. autovehiculele trebuie s ă fie inscripţionate cu insemnele operatorului de transport nitier;
40. autovehiculele trebuie s ă fie dotate cu tahograf care va fi in functiune pe toat ă durata desfăşurării transportului, conform reglement ărilor in vigoare;
41. in interiorul salonului autovehiculului trebuie afi şat tariful de transport pe bază de bilet, pe
zone kilometrice;
42. locurile din salonul autovehiculului trebuie s ă fie n-umerotate;
43. autovehiculul trebuie s ă aibă locuri rezervate pentru invalizi, b ătrani, femei ins ărcinate,
persoane cu copii in brate;
44. să execute cursele nurnai cu autobuze/autocare care sunt menţionate in caietul de sarcini al
licenţei de traseu;
45. de a asigura transportul gratuit al elevilor şi al altor categorii de persoane care beneficiaz ă de
facilităţi specifice de transport, conform legislaţiei în vigo are, sub sancţiunea incetării contractului de
delegare a serviciului public de transport rutier de persoane prin curse regulate la nivel judeţean.
46. să implementeze, să asigure $i să pună in aplicare setul de măsuri prevăzute de reglement ările
legale in vigoare, de prevenire şi control a virusului SARS-CoV-2.
Obliga ţiile delegatarului
Art. 8. Delegatarul are unnătoarele obligaţii:
I. să elaboreze şi să aprobe Reg-ulamentul serviciului şi Caietul de sarcini al serviciului;
2. să notifice p ărţilor interesate, la cerere, informatii referitoare la incheierea prezentului contract
de delegare;
3. să işi asume, pe perioada derul ării contractului de delegare, toate responsabilit ătile $i obligatiile
ce decurg din calitatea sa de proprietar;
4. să nu-I tulbure pe delegant in exercitiul drepturilor rezultate din prezentul contract de delegare;
5. sä nu modifice in mod unilateral contractul de delegare, in afară de cazurile prev ăzute expres de

lege;
6. să notifice delegantului aparitia oric ăror imprejurări de natura sa aducă atingere drepturilor
acestuia;
7. să verifice periodic următoarele:
a) serviciile publice furnizate şi nivelul de calitate al acestora;
b) indeplinirea indicatorilor de performantă;
c) asigurarea unor rela ţii echidistante şi echilibrate intre delegant şi utilizatori;
8. să verifice in perioada derul ării contraetului de delegare modul in care sunt respeetate clauzele
acestuia de către delegant;
9. să informeze delegantul, cu 72 de ore inainte, in legătură cu efectuarea unor lucr ări la infrastructura rutier ă pe traseul deservit de acesta.
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CAPITOLUL VII
Tariful practical
Art.9. (1) Tariful pentru un bilet de eălătorie valabil pe distanţa dintre autogara-localitatea de
plecare şi autogara/localitatea de sosire, aşa cum sunt precizate in Pro gramul de transport public judeţean
de persoane, prin curse regulate, la data semnării prezentului contract, este de 4 lei.
Operatorul poate solicita in decursul derulării contractului ajustarea/modificarea tarifului pe
călătorie, in conformitate cu prevederile Ordinului pre şedintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007 pentru aprobarea Nonnelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport
public local şi judeţean de persoane modificat prin Ordin nr. 134 din 18 aprilie 2019, dac ă situaţia o
impune şi cu respectarea prevederilor legale in materie.
Art. 10. (1) Potrivit prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protec ţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederilor Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap
aprobate prin Hot ărarea Guvernului nr. 1017/2018, beneficiaz ă de gratuitatea transportului urm ătoarele
categorii de persoane:
a) persoanele cu handicap gray;
b) persoanele cu handicap accentuat;
c) insoţitorii persoanelor cu handicap gray, numai in prezenţa acestora;
d) asistenţii personali ai persoanelor cu handicap gray;
e) insolitorii copiilor cu handicap accentuat, numai in prezenţa acestora;
f) persoanele cu afec ţiuni renale care necesită hemodializă in alte localităţi decăt cele de domiciliu;
g) asistenţii personali sau insoţitorii persoanelor cu handicap care au afecţiuni renale care necesită hemodializă in alte localităţi decăt cele de domiciliu.
(2) Acoperirea financiar ă a costului călătoriilor efectuate de persoanele care beneficiază, potrivit legii,
de gratuitatea transportului, se asigură din bugetul D.G.A.S.P.C. Ialomi ţa, in conformitate Cu prevederile
Normelor metodologice aprobate prin Hot ărărea Guyernului nr. 1017/2018, cu modific ările şi completările ulterioare.
CAPITOLUL VHI
incetarea contractului
Art. 11. Prezentul contract de delegare a gestiunii inceteaz ă in următoarele
a) prin aeordul părţilor;
b) la expirarea duratei stabilite in contract;
c) prin denunţare unilateral ă, de către delegatar, cu condi ţia notificării prealabile a delegantului Cu eel
putin 60 de zile inainte de data incetării contractului;
d) in cazul reorganiz ării judiciare sau a falimentului delegantului;
e) in situaţia pierderii calit ăţii de operator de transport, din once cauză, de către delegant;
f) la cererea motivat ă a operatorului de transport transmisă cu 30 de zile inainte de incetarea efectu ării traseului, cerere acceptat ă de Consiliul Judeţean Ialomiţa;
g) alte cauze prev ăzute de lege;
h) in conditiile art. 4 din prezentul contract;
CAPITOLUL IX
Form major ă
Art. 12. (1)Forţa majoră este constatat ă de o autoritate competent ă.
(2) Forţa majoră exonereaz ă părţile contractante de indeplinire a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada in care acesta acţionează.
(3) indeplinirea contractului va fi suspendat ă pe perioada de acţiune a forţei majore, dar fărd a prejudicia drepturile cc li se cuveneau parţilor pănă la apariţia acesteia.

5

(4) Partea care invoca forta major ă este obligată s ă notifice celeilalte p ărţi, in tennen de 15 zile si
in-m-al-c-orn-plet-TpTo-ducerveni-nrenturluiTpre-cum-si-d-o-va-da-foirtei rnajure-si-să-i-a-to-ate-nrăsurtle--p-o-sibile
in vederea limitării consecinţelor lui.
(5) Dacă forta majoră aefionează sau se estimează că va actiona pe o perioad ă mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte p ărti incetarea de plin drept a prezentului contract de
delegare a gestiunii, fără ca vreuna dintre ele s ă pretind ă daune-interese.

CAPITOLUL X
Rezilierea contractului de delegare a gestiunii
Art.13. (1) Măsura rezilierii contractului se poate lua de care delegatar ca urmare a neindeplinirii
in mod repetat, fărd motive temeinice, de către delegant, a uneia sau a mai multor obligaţii contractual;
numai in -urma unui preaviz adresat delegantului, si se poate pune în aplicare dup ă 60 de zile lucrătoare de
la data primirii acestuia.
(2) Prezentul contract este reziliat de plin drept, fără notificare, punere in intarziere sau indeplinirii
vreunei alte formalit ăţi prealabile, in următoarele cazuri:
a) la declanşarea procedurii falimentului impotriva delegantului;
b) prin retragerea sau incetarea valabilit ăţii licentei de transport a delegantului.

CAPITOLUL XI
R ăspunderea contractual'
Art.14. (1) inc ălcarea prevederilor contractului atrage r ăspunderea disciplinară, civilă, contraventională dup caz.
(2) Delegantul isi asum ă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terkilor din culpa sa pe
toată durata de valabilitate a contractului. Delegatarul va fi degrevat de once responsabilitate pentru prejudiciile cauzate tertilor rezultate din executarea contractului.

CAPITOLUL XII
Litigii
Art.15. Părţile convin ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate
din interpretarea, executarea on incetarea acestuia, s ă fie rezolvate pe cale amiabil ă de reprezentanfii lor.
Art.16. in cazul in care nu este posibil ă rezolvarea litigiilor pe cale amiabil ă, p ărfile se pot adresa
instantelor judecătoreşti romăne competent; potrivit legii.

CAPITOLUL XIII
Dispozilii finale
Art.17. Limba care guverneaz ă contractul este limba rom ănă.
Art.18. (1) In contextul incheierii şi executării Contractului, p ărţile 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 ăluite de Delegatar care Delegant;
(ii) Datele cu caracter persoanal ale persoanelor de contact ale Delegantului dezv ăluite Delegatarului.
(2) Scopul furniz ării datelor cu caracter personal care Delegant este strict legat de derularea prezentului contract, inclusiv comunicările aferente strict derulării contractului.
(3) Delegantul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016 1 679 al Parlamentului
European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea cc priveste prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind lib era circulaţie a acestor date si de abrogare a Directivei
95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).
(4) in cazul in care este necesară transmiterea unor date cu caracter personal de care Delegant
către alte entităfi (spre exemplu, subcontractanti, imputemici ţi, asociaţi, etc), prentru executarea contrac6

tului, Delegantul se va asigura că entitatea anterior rnen ţionată se va obliga să respecte prevederile Regulmtentulurgeneral protectia datelor, ant-enor menţionat, inclusiv să utilizeze datele cu caracter
personal transmise doar in scopul fiimizat, Cu asigurarea respect ării confidenţialităţii.
(5) Atat Delegatarul (in calitate de operator de date) cat şi 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 ăluite către
delegant doar in scopul incheierii şi executării prezentului Contract, conform prevederilor aim. (2). Delegantul va prelucra aceste date doar in scopul men ţionat la aim. (2) cu respectarea Regulamentului general
privind protecţia datelor.
(ii) Datele cu caracter personal ale Persoanelor de Contact ale Delegantului (inclusiv eventualele
date cu caracter personal ale persoanelor de contact ale subcontractan ţilor/asociaţiilor/imputerniciţilor/ a
altor asemenea entit ăţi ale contractantului care au fost comunicate achizitorului) vor fi prelucrate doar
pentru scopul incheierii şi executării contractului.
(iii) Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu respectarea tuturor obliga ţiilor ce revin acestora
in calitate de operator de date cu caracter personal conform legisla ţiei aplicabile privind protecţia datelor
cu caracter personal.
(6) Prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27
aprilie 2016 privind protec ţia persoanelor fizice in ceea ce prive şte prelucrarea datelor Cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) se aplic ă in mod direct, prioritar şi imediat in executarea prezentului contract.
Art.19. in toate problemele care nu sunt prev ăzute in prezentul contract, p ărţile se supun prevederilor legislaţiei specifice in vigoare, ale Codului Civil şi ale altor acte normative incidente.
Art.20. Prezentul contract se poate modifica cu acordul p ărţilor, prin acte adi ţionale.
Prezentul contract a fost semnat ast ăzi,
şi s-a incheiat in 2(două)
exemplare originale, 1(unu) pentru delegatar şi 1(unu) pentru delegant.

DELEGA TAR,
JUDEŢUL L4LOMI ŢA

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

PREFEDINTE,
MARIAN PAVEL

ADMINISTRATOR,
O ŢET DRA Gay GABRIEL

Director Executiv Adjunct D.CO,
Iulian Gregorian Dogaru

Vizat legalitate,

Director executiv D.LS.P,
Vlad Cristian
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Anexa nr.10
din
2022

la Hotărarea CJ Ialomiţa nr.

ROIVaNIA

RO

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA
LICENŢĂ DE TRASEU
Seria IL Nr. 007

Servicii de transport public jude ţean de persoane prin curse regulate

Prezenta lice* de traseu s-a eliberat operatorului de transport rutier:
S.0 DRIMO INTER TRANS S.R.L
VOLUNTARI, JUD. ILFOV
RO 14875979
Valabilă de la data de

pana la 31.12.2022

Eliberată în baza Hotararii Consiliului Jude ţean Ialomi ţa nr.

din data

Emitent:
CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

Data eliberării:

PREŞEDINTE,
MARIAN PAVEL

Operatorul de transport ruder poate efectua servicii de transport judetean de
persoane prin curse regulate pe traseul men ţionat pe verso numai cu autovehicule
avand capacitatea menţionată in caietul de sarcini anexat i in conformitate cu acesta.

Traseul:
1VIALU ROŞU

—

URZICENI

Emisă in baza,
Hotardrii Consiliului Judeţean Ialomi ţa nr.

din data

■

Seria IL Nr.. 007

CONSILIUL JUDETEAN IALOMI ŢA

OPERATOR DE TRANSPORT RUTIER
S.0 DRIMO INTER TRANS S.R.L

CAIET DE SARCINI AL LICENTEI DE TRASEU
Seria IL Nr. 007
Servieii de transport public judetean de persoane prin curse regulate
A. Denumirea traseului: (030) MALU ROW

-

URZICENI

DUS

INTORS

Ora de plecare

Km

Nr.
static

Cl

C2

C3

C4

06.20

07.20

10.00

13.00

0

0

06.27

07.27

10.07

13.07

3

06.30

07.30

10.10

13.10

06.34

07.34

10.14

06.37

07.37

06.41

Denumirea staţiei

Ora de plecare

Cl

C2

C3

C4

MALU ROSU

07.15

09.25

10.55

14.40

1

NENISORI

07.48

09.18

10.48

14.33

4

2

ARMASESTI

07.45

09.15

10.45

14.30

13.14

6

3

ARMASESTI RAM.

07.41

09.11

10.41

14.26

10.17

13.17

7

4

BARBULESTI

07.38

09.08

10.38

14.23

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

MALU 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

UR=ENI

16.30

19.15

B. Condiţii pentru asigurarea eaietului de sarcini:

1. Zilele in care circul ă : CIRCULĂ ÎN ZILELE DE: L,M,M,J,V,S,D
2. Nr. de autovehicule necesare/nr. de inmatrieulare:
IF-93-GXS
3. Amenaj ările şi dotările autovehiculului:

23 LOCURI PE SCAUNE, Categ. I

4. Numărul de şoferi necesar: conf. Reg. Consiliului (CEE) 561 12006 cu
tar& ulterioare

comple-

C. Contracte pentru utilizarea autog ărilor/staţillor:

Nr.
Crt.

Autogară (staţie)

Nr./dată contract

Valabil pană 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

S.0 DRIMO INTER TRANS S.R.L

Data emiterii:

CONS ILIUL JUDETEAN IALOMITA

PREŞEDINTE,
MARIAN PAVEL

Moloba• of CIS. FARR ollon

ROMANIA

CONSILIULJUDE ŢEAN IALOMITA
Tel_: 0243 230200
Fax: 0243 230250

PRE$EDINTE

Slobozia - Piata RevoluVei Nr. 1

Nr2q-02 /2022 - 5- din

R11.1• FI 91MTEX

0

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

ISO 9001

web: www.cicnetro

cji@cicnet.ro

Od2 .2022

REFERAT DE APR OBARE
la proiectul de hotărăre privind aprobarea atribuirii in gestiune delegat ă a serviciului de
transport public jude ţean de persoane, prin curse regulate, pe traseul nr. 08 Slobozia-IazuScănteia, traseul nr. 11 Slobozia — Milo şeşti- Tov ărcişia, traseul nr. 15 Slobozia — Ciulni ţa
Bordu şelu, traseul nr. 16 Slobozia — Ciulni ţa — Bueşti şi traseul nr. 30 Malu Rap — Urziceni,
prev ăzute in Programul de transport public jude ţean de persoane, prin curse regulate, pentru
perioada 01.01.2014— 31.12.2022, precum şi a licenţelor de traseu, operatorilor de transport
declara ţi cliştigători
Prin pro iectul de hotărăre supus dezbaterii Cons iliului Judelean Ialomiţa se propune
aprobarea atribuirii in gestiune delegată a serviciului de transport public judetean de persoane,
prin curse regulate, pe traseul nr. 08 Slobozia-Iazu-Sceinteia, traseul nr. 11 Slobozia — Milose ştiTov ărăsia, traseul nr. 15 Slobozia — Ciulni ţa Borduselu, traseul nr. 16 Slobozia — Ciulniţa —
Buesti traseul nr. 30 Maki Rosu — Urziceni, prev ăzute in Programul de transport public
judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01.01.2014 — 31.12.2022, precum si a
licenţelor de traseu, operatorilor de transport declara
ţi căstigători.
Consiliul Judeţean Ialorniţa, prin hotărdrile nr. 250 si nr. 251 adoptate in sedinţa din
data de 23.12.2021, a aprobat o serie de măsuri ş i documente pentru punerea in aplicare a
prevederilor Regulamentului (CE) nr. 137072007 al Parlamentului European si al Consiliului din
23 octombrie 2007 referitoare la noul "Program de transport public judeţean de persoane, prin
curse regulate, pentru perioada 2022-2031 (01.01.2022 — 31.12.2031)" si a modalităţii de
atribuire a gestiunii Serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, in
judeţul lalorniţa.
Peind la intrarea in vigoare a viitorului Program de transport public juderean de
persoane, prin curse regulate, contractele de delegare a gestiunii si a licenţelor de traseu isi
men (in valabilitatea peină la data de 31.12.2022. in toată această perioadă, in cazul in care
operatorii renunţă in mod expres la efectuarea serviciului de transport prin curse regulate,
pentru asigurarea continuităţii Serviciului public de transport judeţean prin curse regulate in
judeţul Ialomiţa, se va aplică o procedură de atribuire a contractului de delegare de un traseu
aprobată prin hotărdrea Cons iliului Juderean lalomiţa nr. 45/28.02.2022.
Pentru traseele nr. 08 Slobozia-lazu-Scănteia, traseul nr. 11 Slobozia — MilosestiTov ărăsia, traseul iv-. 15 Slobozia — Ciulni ţa — Borduselu, traseul nr. 16 Slobozia — Ciulni ţa —
Buesti şi traseul nr. 30 Main Rosu — Urziceni operatorii de transport au solicitat renunţarea la
efectuarea serviciului, condiţii in care a fost pusă in aplicare procedura amintită. Conform
procesului verbal de evaluarea a ofertelor nr. 20454/2022-G din 03.08.2022, Comisia de
evaluare a desemnat ciistigători pe traseele mai sus men ţionate şi tarifele, conform date/or din
tabelul de maijos:

Nr.
crt.
1.
2.
3.
.
.

Num ăr
trasete

Operator de transport

S.C. COMTRANS S.A
S.C. G&S TOURS S.R.L.
S.C. COMTRANS S.A.
S.C. COMTRANS S.A.
S.C. DRIMO INTER TRANS S.R.L.

08
11
15
16
30

Traseu

Slobozia — Iazu - Sceinteia
Slobozia — Milo şeşti - Tov ăreişia
Slobozia — Ciulni ţa - Borduşelu
Slobozia — Ciulni ţa - Bueşti
Mahe Rope - Urziceni

Tarif
(lei)
cu TVA
10
9
12
10
4

Astfel, prin proiectul de hoard re suspus adoptării se propune aprobarea delegeirii
serviciului de transport judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru traseele nr. 08, nr. 11,
nr. 15, nr. 16 şi nr.30 către operatorii desemnaţi ceiştigători, eliberarea licenţelor de traseu către
aceştia, tarifele practicate şi imputernicirea Preşedintelui Consiliului Jude ţean Ialomiţa să
semneze toate documentele necesare efectu ării serviciului de transport persoane, in condiţii de
legalit ate, pe cele cinci trasee.
Constatănd cei stint indeplinite condiţiile de necesitate şi oporttenitate, propun Consiliului
Judeţean Ialorniţa adoptarea hotărării in forma şi conţinutul prezentate in proiect.

PREYEDINTE
MARIAN PAV

Tehnoredactat
Teodorescu Gabriela - Virginia

Morn., wf CIRO FROR•RtIon

ROMANIA
CONSILIUL JUDE Ţ EAN IALOMIŢA
Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

DIRECTIA I
Nr. g
fo

(7--fi
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RIP:1 SIMTEX
FEIrririro ne.r...pErrenrr
DORYI

s ., erent

web: www.cicnetro
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STIT7I SERUCII PUBLICE

t-Q

RAPORT
la Proiectul de Hot ărăre privind aprobarea atribuirii in gestiune delegat ă a serviciului de
transport public judetean de persoane, prin curse regulate, pe traseul iii'. 08 SloboziaIazu-Scanteia, traseul iii'. 11 Slobozia-Milo şeşti-Tov ărăşia, traseul nr. 15 SloboziaCiulnita-Bordu ş'elu, traseul nr. 16 Slobozia-Ciulnila-Buesti ipe traseul nr. 30 Mali'
Rofu-Urziceni, prev ăzute in Programul de transport public judetean de persoane, prin
curse regulate, pentru perioada 01.01.2014 — 31.12.2022, precum 5i a licentelor de traseu,
operatorilor de transport declarati ci4tig ători
In urma organizării Procedurii de atribuire pe perioadă determinată a traseelor judeţene rămase neoperate din cadrul Programului de transport public judeţean de persoane,
prin curse regulate, 'in juderul Ialomiţa, valabilă pănă la data incheierii contractelor de
servicii pub/ice potrivit Regulamentului (CE) 1370 al Consiliului European şi al Cons iliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar i rutier de
călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modific ările şi completările ulterioare, din data de 27.07.2022, conform Procesuluiverbal de evaluare a ofertelor nr. 20454/2022-G/03.08.2022, au fast desemnaţi căştigători
următorii opera tori de transport:
• pentru traseul nr. 08 Slobozia-Iazu-Sc ănteia - S.0 COMTRANS S.A;
- preţ bilet — 10 lei Cu T.V.A
• pentru traseul nr. 11 Slobozia-Miloşeşti-Tov ărăşia - S.0 G&S TOURS S.R.L;
- pro,' bilet — 9 lei cu T.V.A
• pentru traseul nr. 15 Slobozia-Ciulniţa-Borduşelu - S.0 COMTRANS S.A;
- pre, bilet — 12 lei cu T. VA
• pentru traseul nr. 16 Slobozia-Ciulniţa-Bueşti - S.0 COMTRANS S.A;
pref hi/el — 10 lei cu T.V.A
• pen tru traseul nr. 30 Malu Roşu-Urziceni S.0 DRIMO INTER TRANS SRI;
- preţ bilet — 4 lei cu TV.A
In confortnitate Cu..
art.17, alin. 1), lit. (p), art.21 şi art.23, alin.(1), din Legea nr. 92/2007 a serviciilor
pub/ice de transport persoane in unităţile administrativ teritoriale, cu modificările şi cornpletările ulterioare,
)=. art. 1, aim. 2) al Hotărdrii nr. 45/28.02.2022 pentru modificarea Hotărdrii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 251123. 12. 2021 privind aprobarea Regulamentului, a Caietului

de sarcini si a Documentaţiei de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Servi-

ciului public de transport judeţean prin curse regulate in judeţul Ialomiţa,
consiliul jude ţean trebuie s ă emit ă o hotărare de atribuire in gestiune delegate' a serviciului de transport public jude ţean de persoane operatorului c ă vigător al traseului respectiv precum şi de atribuire a licen ţei de traseu.
Conform art. 26 din Legea nr. 9212007 a serviciilor pub/ice de transport persoane in
unităţile administrativ teritoriale, cu modificările i completările ulterioare, conţinutul
con tractului de delegare a gestiunii va fi stab/lit prin documentaţia delegării gestiunii.
Contractul - cadru de delegare a gestiunii pen tru transportul public judeţean de persoane, prin curse regulate, a fast aprobat prin Hotciriirea Consiliului Judeţean lalomiţa nr.
251723.12.2021 privind aprobarea Regulamentului, a Caietului de sarcini si a Documentaţiei de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport judeţean prin curse regulate in judeţul Ialomiţa.
Durata Con tractului de delegare a gestiunii pentru transportul public judeţean de
persoane, prin curse regulate, va fi de la data semnării de către ambele părţi prină la data
de 31.12.2022 ceind vor intra in vigoare contractele de servicii publice atribuite potrivit
Regulamentului (CE) nr. 137072007 al Parlamentului European ,jv i al Consiliului din 23
octombrie 2007 privind serviciile pubice de transport feroviar ş i rutier de călători si de
abrogare a Regulamentelor (CCE) nr. 1.191769 si nr. 1.107170 ale Consiliului, cu
modific ările şi compkt ările ulterioare
Faţă de cele prezentate mai sus, supunem analizei in vederea aprobării Consiliului
Judeţean Ialomiţa următoarele:
• atribuirea in gestiune delegată a serviciului de transport public judetean de persoane, prin curse regulate, pe traseul nr. 08 Slobozia Iazu - Scanteia, prevăzut în Programul
de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01.01.2014
- 31.12.2022, operatorului de transport rutier S.0 COMTRANS S.A;
• atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate pe traseul nr. 08 Slobozia — lazu - Scânteia, operatorului de transport rutier S.0 COMTRANS S.A;
• atribuirea in gestiune delegată a serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pe traseul nr. 11 Slobozia — Milosesti — Toy& ăsia, prevăzut in Programul de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pen tru perioada
01.01.2014 - 31.12.2022, operatorului de transport rutier S.0 G&S TOURS S.R.L;
• atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate pe traseul nr. 11 Slobozia — Milosesti — Tov ărăsia, operatorului
de transport ruder S.0 G&S TOURS S.R.L;
• atribuirea in gestiune delegată a serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pe traseul nr. 15 Slobozia — Ciulniţa — Bordu,selu, prev ăzut in Programul de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada
01.01.2014 - 31.12.2022, operatorului de transport rutier S.0 COMTRANS S.A;
7

• atribuirea licenţei de traseu pen tru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate pe traseul nr. 15 Slobozia — Ciulniţa — Bordwlu, operatorului
de transport rutier S.0 COMTRANS S.A;
• atribuirea in gestiune delegată a serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pe traseul nr. 16 Slobozia — Ciulniţa — Bue,sti, preveizut in Programul de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada
01.01.2014 - 31.12.2022, operatorului de transport rutier S.0 COMTRANS S.A;
• atribuirea licenţei de traseu pen tru efectuarea transportuluipublic judeţean de persoane prin curse regulatepe traseul nr. 16 Slobozia — Ciulni ţa — Buegi, operatorului de
transport rutier S.0 COMTRANS S.A;
• atribuirea in gestiune delegată a serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pe traseul nr. 30 Malu Ro,su — Urziceni, prey ăzut in Programul de
transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01.01.2014 31.12.2022, operatorului de transport rutier S.0 DRIMO INTER TRANS S.R.L;
• atribuirea licenţei de traseu pen tru efectuarea transportuluipublic judeţean de persoane prin curse regulate pe traseul nr. 30 Malu Roşu — Urziceni, operatorului de
transport rutier S.0 DRIMO INTER TRANS S.R.L;

Director executiv,
Citistian Viad

Intocmit,
Sorin Andreescu

3

