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PROJECT DE HOT Ă RA'RE NR. 
privind aprobarea atribuirli in gestiune delegat ă  a serviciului de transport public 
judetean de persoane, prin curse regulate, pe traseul nr. 19 Slobozia-Ciochina- 

Să lcioara, prev ă zut in Programul de transport public judetean de persoane, prin curse 
regulate, pentru perioada 01.01.2014 — 31.12.2022, precum ş i a licentei de traseu, 

operatorului de transport declara c ă gigă tor 

Consilitil Judetean Ialomita, 
Aveind in vedere: 
- procesul — verbal nr. 24671/2022-A din 23.09.2022 al Comisiei de evaluare 

desemnatd prin 	Dispozi ţ ia 	Presedintelui 	Consiliului 	Judetean 	Ialomita 
nr. 398 din 22.09.2022; 

- Referatul de aprobare  nr."49  /2022 - 	din  atAV.2022  al Presedintelui 
Consiliului Judetean 

Examin ă nd 
- Raportul de specialitate  nr.06- 	/2022 -  Ĺ9  din-tr--09  .2022 al Directiei 

Investitii ş i Servicii Publice; 
Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.2022 al Comisiei juridice, de 
disciplinei, drepturi, obligaţ ii ş i incompatibiliteiţ i; 

- Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.2022 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regionalei, protectia medittlui ş i turism, 

In conformitate en: 
- prevederile art.6 alin.(3) din Hotdrarea Consiliului Judetean Ialomita nr. 

251/23.12.2021 privind aprobarea Regulamentului, a Caietului de sarcini si a 
Documenta ţ iei de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de 
transport judetean prin curse regulate in judeţ ul Ialomiţ a, modificatei prin Hotdră rea 
Consiliului Judetean Ialomita nr. 45/28.02.2022; 

- prevederile Legii serviciilor pub/ice de transport persoane in uniteitile 
administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modific ă rile si completă rile ulterioare; 

- prevederile Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, Cu 
modific ă rile si completeirile ulterioare; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) ş i alin. (5) lit. q) din Ordonanţ a de urgenţ ei a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificdrile ş i completeirile 
ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organ izare ş i functionare a Consiliului Judetean 
Ialomita, aprobat prin Hotiireirea Consilittlui Judetean 1alomita nr. 46 din 30.03.2021, cu 
modificeirik ş i complet drile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit, a) din Ordonanţa de Urge* a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificeirile si completeirile 
ulterioare, 
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HOT Ă R Ă $TE: 

Art.1(1) Se aprobă  atribuirea in gestitine delegată  a servicitilui de transport public 
juderean de persoane, prin curse regulate, pentru traseul nr. 19 Slobozia Ciochina-
Salcioara, preva zut in Programul de transport public judetean de persoane, prin curse 
regulate, pentru perioada 01.01.2014 — 31.12.2022, operatorului de transport declarat 
castigator S. C. COMTRANS S.A. 

(2) In conditiile alineatului (1), operatortilui de transport i se atribuie licenta de 
traseu pen tru efectuarea transportului public judetean de persoane, prin curse regulate, pe 
traseul atribuit, ş i incheie contract de delegare a gestiunii cu Judetul Ialomita, conform 
anexelor nr. 1 - 2 care fac _pane integranta din prezenta hotarcire. 

(3) Se aprobă  tarifid de calatorie pentru serviciul de transport public judetean de 
persoane, prin curse regulate, pe traseul nr. 19 Slobozia — Ciochina- Să lcioara, în stima 
16 lei cu TVA 

Art.3 Contractul de delegare a gestiunii 	licenta de traseu prevă zute la 
art.] stint valabile pana la data de 31.12.2022, inclusiv, data dupd care 
nu mai pot fi prelungite. 

Art.4 Se irnputerniceste dornnul Marian Pavel, Presedintele Consilitilui Juderean 
Ialomita, să  semneze contractul de delegare, lice* de traseti ş i alte documente necesare 
punerii in aplicare a prezentei hotă rari. 

Art 5 Prin grija Secretarului General al Judetului Ialomita, prezenta hotă rare se va 
comunica, spre ducere la indeplinire, Directiei Investitii i Servicii Publice, S. C. Corn trans 
S.A. ş i, spre stiinta, Institutiei Prefectului Judetul Ialomita, urmand a fi publicata pe 
site-id Consilittlui Judetean Ialomita - Sectiunea "Monitorul Oficial al Judetului". 

PRESEDINTE 

MARIAN PAVEL 

Avizat, 
Secretarul general al judetului lalomita 

Adrian Robert IONESCU 

 

Rd./0c. 
TGV 

Cod FP -07-06, vors.1 



CONTRACT 
DE DELEGARE A GESTIUNH SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC JUDETEAN DE 

PERSOANE, PRIN CURSE REGULATE 
Nr. 	din 	  

CAPITOL UL I 
Pă rti contractante 

JUDEŢ UL IALOMIŢ A,  Cu  sediul administrativ in municipiul Slobozia, Piata Revolutiei, nr. 1, 
cod fiscal 4231776 cont R069TREZ39121350201XXXXX, deschis la TREZORERIA SLOBOZIA, tele-
fon/fax 0243 1230.200, 0243 1230.250 reprezentat prin MARIAN PAVEL - PRE Ş EDINTELE CONSI-
LIULUI JUDEŢ EAN IALOMIŢ A, pe de o parte, in calitate de DELEGATAR, 

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

in SLOBOZIA, str. Amara, nr. 17, judetul Ialomita, num ă rul de ordine in registrul comertului 
J21/298 1 1991 localitatea Slobozia, licenta de transport sr. L.T.P. nr. 1010423, cont 
R062BRD230SV02439422300, deschis la B.R.D. SLOBOZIA, reprezentat ă  prin Ţ UŢ UIANU 
Ş TEFAN, avă nd functia de director general, pe de altă  parte, in calitate de DELEGANT, 

au incheiat prezentul contract de delegare a gestiunii. 

CAPITOL UL 
Obieetu( contractului de delegare a gestiunii 

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

continuare a transportului public judetean de persoane prin curse regulate, pe traseul nr. 19 Slobazia — 
Ciochina — Seilcioara  in confonnitate  en  obliga.ţ iile asumate prin prezentul contract. 

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

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

teritoriul unit ăţ ilor administrativ-teritoriale din judetul Ialomita; 
b) imbună tă tirea sigurantei rutiere, protec ţ iei mediului si calităţ ii transportului public judetean; 
c) deplas  area in cOnditii de sigurantă  si de contort, inclusiv prin asigurarea de rise a persoanelor 

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

rizaţi, la piata transportului public judettan; 
e) optimizarea function ă rii pietei transportului public judetean prin asigurarea unui cadru concu-

rential normal, dinamic ş i loial. 

CAPITOLUL HI 
Dispozitii generale 

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

Caietul de sarcini al serviciului de transport public judetean de persoane; 
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CAPITOLUL IV 
Durata contractului 

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

CAPITOLUL V 
Drepturile pă rţ ilor 

Drepturile delegantului 

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

pentru bagajele  [or,  precum ş i pentru riscurile ce pot decurge din efectuarea opera ţ iunilor de transport, in 
cazul transportului public judetean de persoane prin curse regulate; 

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

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

Drepturile delegatarului 

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

satisfă cut interesul public, să  verifice respectarea obligatiilor asumate prin contract, cu notificarea preala-
bil ă  a delegantului ş i in condiţ iile prevă zute in caietul de sarcini ş i in regulamentul serviciului; 

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

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

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

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

CAPITOLUL VI 
Obligaţ iile pă rţ ilor 

Obligaţ iile delegantului 

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

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

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

- materii greu mirositoare; 
- materii infiamabile; 
- butelii de aragaz; 

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

produse caustice; 
- materiale sau obiecte care prin natura, formatul sau dimensiunile lor pot produce daune sau pot 

murdă ri autovehiculul, bagajele sau imbr ă că mintea c ă l ă torilor; 
- obiecte sau m ă rfuri interzise la transport prin dispozitiile legale; 

7, efeetuarea transportului public judelean de persoane prin curse regulate fară  a dep ăş i numă rul 
de locuri prev ă zut in certificatul de inmatriculare al autovehiculului ; 

8. s ă  nu opreaseă  pentru urcarea sau coborarea pasagerilor intre sta ţ ii in alte locuri decat cele pre-
vă zute in graficul de eirculatie; 

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

10, să  asigure preluarea c ă l ă torilor din autovehiculele r ămase imobilizate pe traseu in termen ma-
xim de 3 ore; 

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

12. să  emită  legitimatii de că lă torie corespunz ă toare sumelor incasate pentru c ă lă tori ş i bagaje; 
13. să  utilizeze numai legitimatii de că lă torie inseriate pentru pasageri ş i bagaje, inregistrate ea 

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

cum ş i a legitimaţ iilor speciale; 
15. in salonul autovehiculului pot fi transportate numai bagajele de mană  care pot ti tinute in 

mă nă  sau in plasa portpachet. in salonul autovehiculului nu pot fi transportate bagajele care: 
- nu se incadreaz ă  in categoria bagajelor de mat* 
- contin produse neadmise la transport; 
- sunt a ş ezate pe culoarul de acces sau pe platforma din faţă  on din spate a autovehiculului; 
16. să  nu admită  la transport bagajele a ş ezate pe scaunele libere din salonul autovehiculului, chiar 

dacă  spatiul rămas neutilizat de că tre pasageri ar pen-nite acest lucru; 
17. bagajele depuse in spatiul destinat bagajelor se manipulează  numai de că tre conduc ă torul auto; 
18. la eel  putin unul dintre capetele de traseu, prin registrul de miş eare, s ă  se evidenţ ieze eursele 

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

de inlocuire a acestora; 
21. s ă  anunte, eat Consiliul Judetean Ialomita, cat i  publicul c ă lă tor, prin  once  mijloace, cu pri-

vire la cursele care nu pot fi executate din cauză  de fort ă  majoră  sau alte eauze; 
22. să  asigure oprirea in toate statiile prev ă zute in programul de eirculaţ ie pentru urcarea ş i cobo-

ră rea c ă lă torilor ş i bagajelor; 
23. să  nu blocheze staţ iile publice prin parcarea autovehiculelor detinute sau prin efectu.area unor 

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

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

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

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

de imbarcare sau cele efectuate pentru preluarea pasagerilor de la un vehicul ră mas imobilizat in traseu nu 
se consideră  curse noi; acestea se efectueaz ă  dup ă  acela ş i program de cireulaţ ie ea al cursei dublate, in 
urmă toarele condi ţ ii: 
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- depăş irea capacit ăţ ii de preluare a autovehiculului initial; 
- menţ ionarea in foaia de parcurs a caracterului cursei; 

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

re, in contextul existen ţ ei pandemiei de Covid-19; 
33. in interiopul autovehiculului trebuie s ă  existe afi ş at numele conduc ă torului auto; 
34. autovehiculele trebuie s ă  fie echipate cu instala ţ ie de incă lzire ş i condiţ ionare a aerului in stare 

de ffincţ ionare; 
35. la bordul autovehiculului trebuie s ă  existe mijloace pentru prevenirea ş i cornbaterea incen-

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

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

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

38. autovehiculele trebuie s ă  aibă  un aspect estetic corespunz ă tor; 
39. autovehiculele trebuie s ă  fie inscrip ţ ionate cu insemnele operatomlui de transport rutier; 
40. autovehiculele trebuie s ă  fie dotate cu tahograf care va fi in funcţ iune pe toat ă  durata desfă -

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

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

persoane cu copii in braţ e; 
44. să  execute cursele numai cu autobuze/autocare care sunt mentionate in caietul de sareini al 

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

facilit ăţ i specifice de transport, conform legislaţ iei in vigoare, sub sancţ iunea incetă rii contractului de 
delegare a serviciului public de transport tattier de persoane prin curse regulate la nivel judeţ ean. 

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

Obligatiile delegatarului 

Art. 8. Delegatarul are urmă toarele obligaţ ii: 
1. să  elaboreze si s ă  aprobe Regulamentul serviciului si Caietul de sarcini al serviciului; 
2. să  notifice p ă rtilor interesate, la cerere, infouna ţ ii referitoare la incheierea prezentului contract 

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

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

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

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

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

structura rutier ă  pe traseul deservit de acesta. 

4 



CAPITOLUL VII 
Tariful practicat 

Art.9. (1) Tariful pentru un bilet de că lă torie valabil pe distanta dintre autogara-localitatea de 
plecare ş i autogara/localitatea de so sire,  aş a cum sunt precizate in Programul de transport public jude ţ ean 
de persoane, prin curse regulate, la data semnă rii prezentului contract, este de 16 lei. 

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

Art. 10. (1) Potrivit prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protec ţ ia ş i promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare ş i prevederilor Nonnelor metodolo-
gice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap 
aprob  ate  prin Hotă rârea Guvernului nr. 1017/2018, beneficiaz ă  de gratuitatea transportului unn ă toarele 
categorii de persoane: 

a) persoanele cu handicap gray; 
b) persoanele cu handicap accentuat; 
c) inso ţ itorii persoanelor cu handicap gray, nurnai in prezenta acestora; 
d) asistenţ ii personali ai persoanelor cu handicap gray; 
e) inso ţ itorii copiilor Cu handicap accentuat, numai in prezenţ a acestora; 
f) persoanele cu afec ţ iuni renale care necesită  hemodializ ă  in alte localit ă ti cleat cele de domiciliu; 
g) asistentii personali sau inso ţ itorii persoanelor cu handicap care au afeetiuni renale care necesită  he-

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

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

CAPITOLUL VIII 
incetarea contractului 

Art. 11. Prezentul contract de delegare a gestiunii inceteaz ă  in unnă toarele situaţ ii: 
a) prin acordul p ă rtilon 
b) la expirarea duratei stabilite in contract; 
c) prin denunţ are  unilateral, de că tre delegatar, cu conditia notific ă rii prealabile a delegantului cu cel 
putin 60 de zile inainte de data ineetă rii contractului; 
d) in cazul reorganiz ă rii judiciare sau a falimentului delegantului; 
e) in situaţ ia pierderii ealit ăţ ii de operator de transport, din once  cauz ă , de că tre delegant; 
f) la cererea motivat ă  a operatorului de transport transmisă  cu 30 de zile inainte de incetarea efectu ă rii tra-
seului, cerere acceptat ă  de Consiliul Jude ţ ean Ialomita; 
g) alte cauze prev ă zute de lege; 
h) in condiţ iile art. 4 din prezentul contract; 

CAPITOLUL IX 
Forte, ntajorii 

Art. 12. (1)Forta major ă  este constatat ă  de o autoritate cornpetent ă . 
(2) Fella majoră  exonereaz ă  *tile contractante de indeplinire a obligaţ iilor asumate prin prezen-

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

judicia drepturile ce li se cuveneau partilor pang la apari ţ ia acesteia. 

5 



(4) Partea care invoca forta major ă  este obligată  s ă  notifice celeilalte 04i, in termen de 15 zile ş i 
in mod complet, producerea evenimentului, precum ş i dovada fort.ei majore ş i să  ia toate m ă surile posibile 
in vederea limit ă rii consecintelor lui. 

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

CAPITOL UL  X 
Rezilierea contractului de delegare a gestiunii 

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

(2) Prezentul contract este reziliat de plin drept, fă ră  notificare, punere in intarziere sau indeplinirii 
vreunei alte formalit ă ti prealabile, in urmă toarele cazuri: 
a) la declanş area procedurii falimentului impotriva delegantului; 
b) prin retragerea sau ineetarea valabilit ă tii licentei de transport a delegantului. 

CAPITOLUL XI 
Reispunderea contractual(' 

Art.14. (1) incă learea prevederilor eontractului atrage r ă spunderea disciplinar ă , civil ă , contraven-
ţ ională  dup caz. 

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

CAPITOLUL XII 
Litigii 

Art.15. P ă rţ ile convin ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate 
din interpretarea, executarea  on  ineetarea acestuia, s ă  fie rezolvate pe eale amiabil ă  de reprezentantii lor. 

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

CAPITOL UL  XIH 
Dispozitii finale 

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

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

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

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

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

European ş i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice Tn ceea  cc  prive ş te pre-
lucrarea datelor cu caracter personal ş i privind libera circula ţ ie a acestor date ş i de abrogare a Directivei 
95/4610E (Regulamentul general privind protec ţ ia datelor). 

(4) in cazal in care este necesar ă  transmiterea unor date cu caracter personal de care Delegant 
care alte entit ă ti (spre exemplu,  sub  contractanti, imputernici ţ i, asociati, etc), prentru executarea contrac- 
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tului, Delegantul se va asigura c ă  entitatea anterior menţ ionată  se va obliga s ă  respecte prevederile Regu-
lamentului general privind proteetia datelor, anterior menţ ionat, inclusiv  s  utilizeze datele cu caracter 
personal transmise  dear in scopul furnizat, cu asigurarea respect ă rii confidenţ ialit ăţ ii. 

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

(i) Datele cu caracter personal ale Persoanelor de Contact ale Delegatarului vor fi dezv ă luite care 
delegant doar in scopul incheierii ş i execută rii prezentului Contract, conform prevederilor  aim.  (2). Dele-
gantul va prelucra aceste date dear in scopul menţ ionat la aim.  (2) cu respectarea Regulamentului general 
privind protec ţ ia datelor. 

(ii) Datele cu caracter personal ale Persoanelor de Contact ale Delegantului (inelusiv eventualele 
date cu caracter personal ale persoanelor de contact ale subcontractan ţ ilorlasociaţ iilor/imp-uternici ţ ilor/ a 
alter  asemenea entit ăţ i ale contractantului care au fost comunicate achizitorului) vor fi prelucrate doar 
pentru scopul incheierii ş i execut ă rii eontractului. 

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

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

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

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

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

	

DELEGA  TAR, 	 DELEGANT, 
JUDEŢ UL IALOMI ŢA 	 S.0 COMTRANS S.A 

PREŞ EDINTE, 	 DIRECTOR GENERAL, 

	

MARIAN PAVEL 	 Ţ UŢ UIANU Ş TEFAN 

Director Executiv Adjunct D.C.0, 
fulian Grigorin Dogaru 

Vizat legalitate, 

Ş ef Serviciu D.LS.P, 
Mariana Stanciu 
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RO ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢ EAN IALOMIŢ A 

 

LICENŢĂ  DE TRASEU 
Seria IL Nr. 

Servicii de transport public judeţ ean de persoane prin curse regulate 

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

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

Valabilă  de la data de 	pană  la 31.12.2022 

Eliberată  in baza Hotar ă rii Consiliului Judeţean Ialomi ţ a nr. 	din data 	 

Emitent: 

CONSILIUL JUDE Ţ EAN IALOMIŢ A 

Data eliberă rii: 

PREŞ EDINTE, 
MARIAN PAVEL 

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



Traseul: 

SLOBOZIA — CIOCHINA - SĂ LCIOARA 

Emisă  in baza, 

Hot ă ră rii Consiliului Judetean Ialomi ţ a nr. 	din data 

Seria IL Nr.  . 



B. Conditii pentru asigurarea caietului de sarcini: 

1. Zilele in care eircul ă : CIRCULĂ  ÎN  ZILELE DE: L,M,M,J,VS,D — C1,C4 
L,M,M,J,V,S C2,C3 

2. Nr. de autovehicule necesare/nr. de inmatriculare: 	  
3. Amenaj ă rile ş i dotă rile autovehiculului: 	10 LOCURI PE SCAUNE, Categ. I 

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

C. Contracte pentru utilizarea autog ă rilor/statiilor: 

Nr. 
Crt. 

Autogard (statie) Nr./datd. contract Valabil pand la: 

1.  SLOBOZIA 31.12.2022 

2.  PALTINIS 31.12.2022 

3.  STEJARU 31.12.2022 

4 , PERIETI 31.12.2022 

5.  MIS LEANU 31.12.2022 

6.  GH. DOJA RAM. 31.12.2022 

7 , ANDRASESTI 31.12.2022 

8.  ORBOIESTI 3,1.12.2022 

9.  CIOCHINA 31.12.2022 

10.  BORDUSELU 31.12.2022 

11.  PIFRSICA 31.12.2022 

12.  OREZU 31.12.2022 

13.  RASI 31.12.2022 

14.  SALCIOARA 31.12.2022 

OPERATOR DE TRANSPORT 
	

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

S.0 COMTRANS S.A 
	

PREŞ EDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Data erniterii: 



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

CAIET DE SARCINI AL LICENTEI DE TRASEU 
Seria IL Nr. 

Servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate 

A. Denumirea traseului: (19) SLOBOZIA - CIOCHINA SĂ LCIOARA 

DUS 

Km 
Nr. 

. 
static 

Denumirea sta ţ iei 

INTORS 

Ora de * care Ora de pleeare 

Cl C2 C3 C4 Ci. C2 C3 C4 

07.35 12.20 14.30 16.40 0 0 SLOBOZIA 09.40 14.25 16,35 07.30 

07.40 12.25 14.35 16.45 4 1 PALTINIS 09.35 14.20 16.30 07.25 

07.43 12.28 14.38 16.48 6 2 STEJARU 09.32 14.17 16.27 07.22 

07.48 12.33 14.43 16.53 9 3 PERIETI 09.27 14.12 16.22 07.17 

07.51 12.36 14.46 16.56 12 4 MISLEANU 09.24 14.09 16.19 07.14 

07.53 12.38 14.48 16.58 14 5 GH. DOJA RAM. 09.22 14.07 16.17 07.12 

08.02 12.47 14.57 17.07 18 6 ANDRASESTI 09.13 13.58 16.08 07.03 

08.06 12.51 15.01 17.11 22 7 ORBOIESTI 09.09 13.54 16.04 06.59 

08.11 12.56 15.06 17.16 26 8 CIOCHINA 09.04 13.49 15.59 06.54 

08.17 13.02 15.12 17.22 32 9 BORDUSELU 08.58 13.43 15.53 06.48 

08,20 13.05 15.15 17.25 34 10 PIERSICA 08.55 13.40 15.50 06.45 

08.23 13.08 15.18 17.28 36 11 OREZU 08.52 13.37 15.47 06.42 

08.30 13.15 15.25 17.35 44 12 RASI 08.45 13.30 15.40 06.35 

08.35 13.20 15.30 17.40 48 13 SALCIOARA 08.40 13.25 15.35 06.30 
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Nr,2  la 3,  /2022 -  y   din  24 0 7   .2022 PRE$EDINTE 

REFERAT DE APR OBARE 
la proiectul de hot ă rdre privind aprobarea atribuirii in gestiune delegat ă  a serviciului de transport 
public jude ţean de persoane, prin curse regulate, pe traseul nr. 19 Slobozia-Ciochitia-S ă lcioara, 

prev ă zut in Programul de transport public jude ţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 
01.01.2014 — 31.12.2022, precum $i a licen ţei de traseu, operatorului de transport declarcrc ă stigă tor 

Prin proiectul de hotă rdre supus dezbaterii Cons iliului Judeţean Ialomita se propune 
aprobarea atribuirii in gestiune delegată  a serviciului de transport public judetean de persoane, prin 
curse regulate, pe traseul nr. 08 Slobozia-lazu-Scă nteia, pe traseld nr. 19 Slobozia-Ciochina-
Să lcioara, previsizut in Programul de transport public judetean de persoane, prin curse regulate, 
pentru perioada 01.01.2014 — 31.12.2022, precutn si a licenţei de traseu, operatorului de transport 
declara că stigă tor. 

Consilittl Judetean Ialomita, prin hotă rdrile nr. 250 si nr. 251 adoptate in sedinta din data de 
23.12.2021, a aprobat o serie de mă suri i documente pentru punerea in aplicare a prevederilor 
Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentultii European si al Consiliului din 23 octombrie 
2007 referitoare la noul "Program de transport public judetean de persoane, prin curse regulate, 
pentru perioada 2022-2031 (01.01.2022 — 31.12.2031)" $i a modalit ă tii de atribuire a gestiunii 
Serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, in judetul lalomita. 

Pcină  Ia intrarea in vigoare a viitorului Program de transport public judetean de persoane, 
prin curse regulate, con tractele de delegare a gestiunii si a licentelor de traseu îş i men (in 
valabilitatea pă nă  la data de 31.12.2022. in toată  această  perioadă , in cazul in care operatorii 
renuntă  in mod expres la efectuarea servicittliti de transport prin curse regulate, pentru asigurarea 
continuită tii Serviciului public de transport judetean prin curse regulate in judetul Ialotnita, se va 
aplică  o procedură  de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului public judetean de 
persoane, prin curse regulate, aprobată  prin hotă riirea Consiliului Judetean Ialomiţa nr. 
45128.02.2022. 

Pentru traseul nr. 19 Slobozia-Ciochina-Să lcioara a fost pusă  in aplicare procedura de mai 
sus. Conform procesului verbal de evaluarea a ofertelor nr. 2467172022-A din 23.09.2022, Cotnisia 
de evaluare a desemnat ccistigă tor pe traseul 19 Slobozia — Ciochina - Să lcioara pe operatorul de 
transport S.C. Comtrans S.A., cu un tarif de 16 lei cu 

Astfel, prin proiectul de hotă rdre suspus adoptă rii se propune aprobarea delegă rii serviciultti 
de transport Jude (eon de persoane, prin curse regulate, pentru traseul 19, că tre operatorul desemnat 
ceistigă tor, eliberarea licenţei de traseu că tre acesta, tariful practicat imputernicirea Presedintelui 
Consiliului Jude (can lalomita să  semneze toate documentele necesare efectueirii serviciului de 
transport persoane, in condiţ ii de legalitate, pe traseul menfionat. 

Constată nd că  sunt indeplinite conditiile de necesitate 	oportunitate, propun Consiliului 
Judeţ ean Ialomiţa adoptarea hottiră rii in forma si conţ inutul prezentate in proiect. 

PREYEDINTE 
MARIAN 'V L 

Tehnoredactat 
Teodorescu Gabriel(' - Virginia 
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RAPORT 
la Proiectul de Hotă reire privind aprobarea atribuirii in gestiune delegate( a serviciului de 

transport public jude ţ ean de persoane, prin curse regulate, pe traseul nr. 19 Slobozia- 
Ciochina-Să kioara, prev ă zut in Programul de transport public jude ţ ean de persoane, 
prin curse regulate, pentru perioada 01.01.2014 — 31.12.2022, precum ş i  a licentel de 

traseu, operatorului de transport declarat câ ş tigă tor 

In urma organiză rii Procedurii de atribuire pe perioadă  determinată  a traseelor ju-

deţene ră mase neoperate din cadrul Programului de transport public judeţean de persoane, 

prin curse regulate, in judeţ ul Ialomiţa, valabilă  pă nă  la data inch eierii contractelor de 
servicii pub/ice potrivit Regulamentului (CE) 1370 al Consiliului European si al Consi- 
liului din 23 octombrie 2007 privind serviciile pub/ice de transport feroviar ş i rutier de 

că lă tori si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191169 si nr. 1.107/70 ale Consiliu- 
lui, cu modific ă rile i completă rile ulterioare, din data de 23.09.2022, a fost desemnat 
ceistigă tor operatorul de transport S.0 COMTRANS S.A pentru traseul nr. 19 Slobozia- 
Ciochina-Să lcioara: 

- 	pre, bilet — 16 lei cu T.V.A 
In conformitate cu: 

D art. 17, alin. 1), lit. (p), art.21 si art.23, alin.(1), din Legea nr. 92/2007 a serviciilor 
pub/ice de transport persoane in unităţ ile adrninistrativ teritoriale, cu modific ă rile si corn- 
pletă rile ulterioare, 

D art. 1, aim. 2) al Hotă rdrii nr. 45/28.02.2022 pentru modificarea Hotă rdrii Consi- 

liului Judeţean Ialomiţa nr. 251/23.12.2021 privind aprobarea Regulamentului, a Caietului 
de sarcini .0 a Documentaţ iei de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Servi-
ciului public de transport judeţ ean prin curse regulate in judeţ ul Ialomiţ a, 

consiliul judetean trebuie s ă  emit ă  o hotă rewe de atribuire in gestiune delegat ă  a ser-
viciului de transport public judelean de persoane operatorului ce4tig ă tor al traseului res- 
pectiv precum g de atribuire a licentei de traseu. 

Conform art. 26 din Legea nr. 9212007 a serviciilor pub/ice de transport persoane in 
unităţ ile administrativ teritoriale, cu modifică rile 	completă rile ulterioare, conţ inutul 

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

soane, prin curse regulate, a fost aprobat prin Hot &area Consiliului Judeţ ean Ialomiţa nr. 
251/23.12.2021 privind aprobarea Regulamentului, a Caietului de sarcini si a Documen- 



taţ iei de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport ju-
deţean prin curse regulate in judeţ ul 

Durata  Con tractului de delegare a gestiunii pentru transportul public judelean de 
persoane, prin curse regulate, va fi de la data semnă rii de că tre ambele pă rţ i pă nă  la data 
de 31.12.2022 că nd vor intra in vigoare contractele de servicii publice atribuite potrivit 
Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European ş i al Consiliului din 23 
octombrie 2007 privind serviciile pubice de transport feroviar .yi rutier de că lă tori ş i de 
abrogare a Regulamentelor (CCE) nr. 1.191/69 ş i nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modifi-
că rile ş i completă rile ulterioare 

Paid de cele prezentate mai sus, supunem analizei in vederea aprobă rii Consiliului 
Judeţean lalomiţ a urmă toarele: 

• atribuirea in gestiune delegată  a serviciului de transport public judeţean de persoa-
ne, prin curse regulate, pe traseul nr. 19 Slobozia-Ciochina-Să lcioara, prevăzut in Progra-
mul de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pen tru perioada 
01.01.2014 - 31.12.2022, operatorului de transport rutier S.0 COMTRANS S.A; 

• atribuirea licenţ ei de traseu pen tru efectuarea transportului public judeţean de per-
soane prin curse regulate pe traseul nr. 19 Slobozia-Ciochina-Să kioara, operatorului de 
transport ruder S.0 COMTRANS S.A; 

Sef Serviciu, 
Mariana ST NCIU 

intocmit, 
Sorin Andreescu 
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