
Anexa  
 

ROMÂNIA                                            ( Operator de transport)                          
CONSILIUL  JUDEŢULUI GALAŢI ………………………………….. 
 Nr………… / ……….2009                                               Nr………./…………..2009 
 

C O N T R A C T
de  delegare  a  gestiunii  serviciului de transport  public  judeţean  de 

persoane, prin  curse  regulate, pentru perioada 
01 iulie 2008 - 30 iunie 2011 

 

I. PĂRŢILE  CONTRACTANTE

Între : 
- CONSILIUL  JUDEŢULUI GALAŢI , cu sediul în municipiul GALAŢI , str. 

EROILOR nr.7,  jud. GALAŢI, Cod de Inregistrare fiscala …. , avand contul de virament 
nr……..  , deschis la Trezoreria GALAŢI , reprezentat prin domnul EUGEN CHEBAC -
Preşedinte ,  în calitate de DELEGATAR ,  

şi

- Societatea comerciala ................................................., cu sediul în ............. 
......................................................................................................................................... 
persoana juridică română de drept privat, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului  de 
pe lângă Tribunalul ................... prin Certificatul de Înregistrare seria ... nr...............  
......................... ., Cod Unic de Înregistrare .................................................., număr de 
înregistrare la Registrul Comerţului .............. J... / ..... / .....  reprezentată de d-l (d-na ) 
....................................... - administrator ( unic , asociat ) , în calitate de DELEGANT , 

 
în temeiul prevederilor Ordonanţei de Urgenţa privind transporturile rutiere nr. 109 / 

2005 , aprobata prin Legea nr.102 / 2006 , cu modificările si completările ulterioare , 
completata si modificata prin Ordonanţa de Urgenţa nr.74 / 2008 , actualizată la 17.06. 
2008 ; Ordinul ministrului transporturilor nr.1892 / 2006 de aprobare a Normelor privind 
organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activităţilor conexe acestora, completat 
si modificat prin Ordinul ministrului transporturilor nr.2514 / 2006 ; Legii serviciilor 
comunitare de utilităţi publice nr.51 / 2006 , cu modificările si completările ulterioare ; Legii 
serviciilor de transport public local nr.92 / 2007 ; Ordinului ministrului internelor si reformei 
administrative nr.353 / 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de 
transport public local nr.92 / 2007 ; Ordinul ministrului transporturilor nr.972 / 2007 pentru 
aprobarea Regulamentului - cadru pentru efectuarea transportului public local si a Caietului 
de sarcini - cadru al serviciilor de transport public local ; Ordinul Preşedintelui Autorităţii 
Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr.263 / 2007 
privind aprobarea Normelor - cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de 
delegare a gestiunii serviciilor de transport public ; Regulamentului pentru efectuarea 
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate , in judeţul Galaţi ,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr….. / 2009 ; Hotărârea Consiliului 
Judeţului Galaţi nr..... / ............ 2009 pentru aprobarea Contractului - cadru de delegare  a  
gestiunii  serviciului de transport  public  judeţean  de persoane  prin  curse  regulate , 
pentru perioada 01 iulie 2008 - 30 iunie 2011 şi începerea negocierilor cu operatorii de 
transport - adjudecatari ai licitaţiilor electronice finalizate la data de 30.04.3008 , 
30.05.2008  si 14.08.2008 , 
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s-a încheiat prezentul Contract.  
 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1 Obiectul prezentului contract constă în delegarea gestiunii serviciului de transport 
public judeţean de persoane , prin curse regulate , pe traseul ( traseele ) : 

- ( nr., denumire , lungime , deservit cu ........................................................................... ) ,  
precum şi a sarcinilor şi responsabilităţilor referitoare la prestarea propriu - zisa a serviciului. 

 
Lista mijloacelor de transport – “ Parcul propriu al operatorului de transport  “ format 

din autovehiculele deţinute în proprietate sau leasing , cu care operatorul a participat la 
şedinţa de atribuire electronica din data de ..................2008 , utilizate pentru deservirea 
traseelor judeţene mai sus menţionate – constituie Anexa nr. 1 la prezentul contract. 

Orarul de funcţionare pe zile, ore si ritmicitate a serviciului de transport judeţean    
este  menţionat in Caietul de sarcini - anexă a licenţei de traseu eliberată de  A.R.R. - 
Agenţia Galaţi pentru fiecare traseu deservit de  DELEGANT. 
 

Condiţiile de efectuare a serviciului de transport pot fi modificate , la cererea expresa si 
motivată a operatorului ,  cu acordul scris al DELEGATARULUI si  avizul  A.R.R. - Agenţia 
Galaţi , în condiţiile precizate de părţile contractante la art.20 din prezentul contract.  

 
Art. 2 Predarea – primirea obiectului delegării este consemnată în Procesul - 

verbal nr................./.......................2009, anexă a prezentului contract. 
 

III. DURATA CONTRACTULUI

Art.3 Termenul (durata) delegării gestiunii este de 3 ( trei ) ani, cu începere de la 
data de 01 iulie 2008 pana la data de 30 Iunie 2011, condiţionat de durata de valabilitate a 
licenţei ( licenţelor ) de traseu.  

 

IV. REDEVENŢA . TARIFE  DE TRANSPORT  APROBATE . MODALITATEA
DE  AJUSTARE / MODIFICARE  A  TARIFULUI

Art.4.1 Potrivit legislaţiei în vigoare, operatorul de transport rutier autorizat  are 
dreptul de a utiliza gratuit pentru circulaţie infrastructura publică ( străzi , poduri , pasaje 
denivelate , mobilier stradal , etc ) şi instalaţiile auxiliare aferente acesteia ( parcări , refugii , 
staţii de călători , etc.).

Deoarece prin prezentul contract de delegare a gestiunii , DELEGATARUL nu a pus 
la dispoziţia  DELEGANTULUI  bunuri din domeniul public sau privat al judeţului Galaţi
încadrabile în categoria bunurilor de retur , operatorul de transport nu va fi ţinut la plata 
vreunei redevenţe - pe durata derulării contractului. 

 
Art.4.2 Regimul eventualelor bunuri de preluare ( investiţii pentru reabilitarea 

modernizarea şi dezvoltarea sistemelor de transport, finanţate din fondurile proprii ale 
operatorului de transport , în localităţile tranzitate de traseele deservite de  DELEGATAR 
sau în localităţile care constituie capăt de traseu), modalitatea de preluare a acestora - 
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realizate până la încetarea, din orice cauză , a prezentului contract , precum si eventualele 
despăgubiri - se vor preciza prin convenţii încheiate între autorităţile administrative locale şi
operatorul de transport. Convenţiile de acest tip se vor încheia cu asistenţa tehnică şi
juridică a specialiştilor Consiliului Judeţului Galaţi şi vor constitui anexe ale prezentului 
contract.  

 
Art.5 Tariful unitar [ lei / km si persoana ( utilizator ) , inclusiv T.V.A. 19%  - 

conţinând şi cota parte din primele de asigurare pentru calatori şi bagajele acestora ] 
- existent la nivelul trim.IV 2008, pentru fiecare traseu deservit în parte pentru anul 2009, se 
va stabili la propunerea  DELEGANTULUI, fundamentată conform prevederilor Anexei la 
Normele - cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de 
transport public local de persoane, aprobate prin Ordinul  AN.R.S.C. nr.272 / 2007.
 Comisia de evaluare a propunerilor de tarife transport judeţean din cadrul Consiliului 
Judeţului Galaţi va analiza propunerile de tarif ale  DELEGANTULUI pentru fiecare traseu 
judeţean deservit în parte , solicitând, dacă este cazul, precizări privind elementele avute în 
vedere de operator la  fundamentarea tarifului. După finalizarea procedurii, Autoritatea 
Judeţeană de Transport Public din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi va întocmi un Raport 
privind propunerile de tarife utilizate de operatorii de transport  pe traseele judeţene 
cuprinse în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru 
perioada 2008 – 2011 şi îl va prezenta Consiliului Judeţului Galaţi, urmând ca acesta să
analizeze şi să aprobe tarifele în proxima şedinţă de consiliu. 

 
Art.6 Tarifele se vor actualiza periodic - semestrial, cu indicele de variaţie a preţurilor 

de consum, calculat şi comunicat de Direcţia de Statistică pentru semestrul precedent.  
 
Art.7 Stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public 

judeţean de persoane efectuate de  DELEGANT pe traseul (ele) atribuit(e) se vor realiza , la 
cererea expresa a operatorului, prin negocieri directe cu Autoritatea Judeţeană de 
Transport Public din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi, pe baza documentaţiei întocmite de 
operator conform prevederilor art.20 din Normele - cadru aprobate prin Ordinul 
Preşedintelui  A.N.R.S.C. nr.272 / 2007 , cu avizul autorităţilor locale interesate şi vor fi 
aprobate de Consiliul Judeţului Galaţi , conform prevederilor art. 28 din Ordinul nr.272 / 
2007.   

 

V. DREPTURILE  ŞI OBLIGAŢIILE  PĂRŢILOR  CONTRACTANTE 

SECTIUNEA I-A - DREPTURI  
 
Art.8. DELEGATARUL – CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI - are următoarele drepturi : 
a) să verifice şi să controleze periodic modul de realizare a serviciului de transport 

public judeţean pe traseul ( ele ) atribuit (e) DELEGANTULUI - actualmente indirect prin 
intermediul autorităţii competente - A.R.R.- Agenţia Galaţi - ulterior, după completarea şi
modificarea cap. IX " Controlul activităţii de transport rutier şi a activităţilor conexe acestora" 
din Ordonanţa de Urgenţă privind transporturile rutiere nr. 109 / 2005, reactualizată la 
31.03.2008 şi a Cap.V " Inspecţia şi controlul transporturilor rutiere , activităţilor conexe 
acestora , a condiţiilor de siguranţă rutieră şi protecţia mediului " din  Ordinul ministrului 
transporturilor nr.1892 / 2006 de aprobare a Normelor privind organizarea şi efectuarea 
transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora - direct sau prin intermediul 
controalelor comune, efectuate împreună cu autoritatea competentă şi alte instituţii abilitate 
de lege ; 
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b) să convoace pentru audieri DELEGANTUL - prin intermediul Autorităţii Judeţene de 
Transport Public din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi - în vederea stabilirii măsurilor 
necesare pentru remedierea  unor deficienţe apărute în executarea serviciului de transport, 
semnalate de Consiliile locale sau utilizatori şi , după caz, pentru concilierea diferendelor 
apărute în relaţiile dintre operator şi utilizatori ; 

c) să analizeze, să verifice şi să aprobe documentaţia justificativă depusă de  
DELEGANT pentru ajustarea / modificarea tarifelor de transport pe traseul (ele) deservit(e);  
în corelare cu reglementările legale în vigoare care vizează asigurarea ratei suportabilităţii 
costurilor de către utilizatori ;   

d) să actualizeze periodic, de regula anual, programul de transport judeţean de 
persoane, prin curse regulate, în conformitate cu cerinţele reale de transport, la cererea 
autorităţilor locale, cu acceptul scris al operatorului sau la cererea operatorului cu avizul 
autorităţilor locale - inclusiv pe traseul (ele) deservite (e) de  DELEGANT ; 

e) să sancţioneze  DELEGANTUL în cazul în care acesta, din culpă proprie, nu 
efectuează serviciul de transport public judeţean de persoane la parametrii de performanţă,
eficienţă şi calitate stabiliţi prin Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport 
public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Galaţi, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţului Galaţi nr…. /…  ; 

f) în cazul unor abateri grave ale  DELEGANTULUI, să dispună rezilierea prezentului 
contract sau, după caz, să solicite motivat emitentului retragerea licenţei de transport ori a 
licenţei de traseu. 

 

Art.9  DELEGANTUL - S.C................................................................... are următoarele 
drepturi :                                                                                                                                 
 a) să încaseze tarifele aferente transportului public judeţean de călători, prestat pe 
traseul (ele) deservit(e) ;                                                                                                     
 b) să solicite , fundamentat economic şi în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare , 
actualizarea  tarifelor aferente transportului public de  calatori cu indicele preţurilor de 
consum, pe traseul (ele) deservit(e);

c) să aibă acces liber şi nediscriminatoriu la activităţile de transport rutier  desfăşurate 
pe drumurile publice ;                                                                                              
 d) să efectueze, cu informarea şi aprobarea autorităţilor administraţiei publice locale 
interesate, modificări temporare ( suspendări, limitări , micşorarea frecvenţei de circulaţie , 
devieri de traseu ) în deservirea traseelor atribuite, atunci când aceste modificări sunt 
necesare în caz de forţă majoră sau pentru executarea unor lucrări la infrastructura rutieră ;

e) să utilizeze cu titlu gratuit , pentru activităţi de transport, infrastructura publică (străzi,  
drumuri săteşti, comunale, judeţene, naţionale, europene, poduri, pasaje denivelate , 
mobilier stradal, etc ) şi instalaţiile auxiliare aferente acesteia ( parcări, refugii, staţii de 
călători , etc.) ;                                                        
 f)  DELEGANTUL  are exclusivitate pe traseeul (ele) atribuit(e), pe întreaga durată a
prezentului contract. În cazul în care pe acest (e) traseu(ee) vor efectua serviciul de 
transport public de persoane şi alţi operatori de transport rutier, delegantul are dreptul să
solicite daune - interese de la  DELEGATAR - daca acesta a dat aprobarea, sau direct de la 
operatorul de transport rutier respectiv, în situaţia în care acesta operează fără aprobarea  
DELEGATARULUI sau a autorităţii competente - A.R.R. – Agenţia Galaţi ;

g) să includă în tarifele de transport percepute călătorilor primele de asigurare pentru 
aceştia şi pentru bagajele lor, precum şi pentru riscurile ce pot decurge din efectuarea 
operaţiunilor de transport ; 

h) să beneficieze de o despăgubire adecvată şi efectivă pentru prejudiciile aduse în caz 
de modificare unilaterală a contractului de delegare a gestiunii de către  DELEGATAR , fără
respectarea termenelor şi condiţiilor prevăzute în acesta ; 
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i) să solicite - pe baza de acte doveditoare - întreruperea serviciului în cazul în care 
continuarea activităţii ar conduce la crearea de prejudicii importante patrimoniului propriu ; 

j) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către  DELEGATAR , 
DELEGANTUL  are dreptul sa se adreseze instanţei competente. 

 

SECTIUNEA II-A -  OBLIGAŢII   
 

Art.10. DELEGATARUL – CONSILIUL  JUDEŢULUI GALAŢI - are următoarele 
obligaţii : 

a) să controleze periodic şi ori de câte ori este nevoie modul de prestare de către  
DELEGANT a serviciului de transport public de persoane prin curse regulate, pe traseul 
(ele) atribuit(e) ; 

b) să asigure un tratament egal şi nediscriminatoriu în raport cu  DELEGANTUL  şi toţi
ceilalţi operatori de transport, conform prevederilor legale în vigoare ; 

c) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor, altele decât cele publice, cu privire la 
activitatea  DELEGANTULUI ;  

d) să nu îl tulbure pe  DELEGANT  în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul 
contract ; 

e) să respecte cu stricteţe obligaţiile pe care şi le-a asumat prin prezentul contract ; 
f ) să notifice  DELEGANTULUI  apariţia oricăror împrejurări de natură să perturbe 

activitatea acestuia sau să aducă atingere drepturilor sau intereselor acestuia ; 
g) să intervină ferm - direct sau prin intermediul autorităţilor şi organelor competente  

(A.R.R., poliţie , autorităţi locale, etc. ) în cazurile de concurenţă neloială sau prestarea 
neautorizată de către alte persoane fizice sau juridice a serviciului de transport persoane pe 
traseul(ele ) deservit(e) de DELEGANT, care perturbă buna desfăşurare a activităţii  
DELEGANTULUI ; 

h) să nu modifice în mod unilateral prezentul contract, în afară de cazurile expres 
prevăzute de lege sau de clauzele contractului.    

 
Art.11  DELEGANTUL - S.C.................................................................. are următoarele 

obligaţii :   
a) să efectueze transportul public de calatori pe traseul(ele) atribuite(e) în condiţii de 

siguranţă, regularitate, confort şi eficienţă, conform prevederilor programului zilnic de 
circulaţie aprobat , precizat  în Caietul de sarcini - anexa a licenţei de traseu eliberată de  
A.R.R. - Agenţia Galaţi ;

b) să asigure deservirea autovehiculelor din parcul auto propriu, utilizate la efectuarea 
serviciului, cu personal ( conducători auto ) calificat şi verificat conform reglementărilor 
legale în vigoare ; 

c) să asigure, cu periodicitatea prevăzută de lege, testarea pregătirii profesionale a 
conducătorilor auto, verificarea stării de sănătate fizica şi mentală a acestora şi să ţină o
evidenţă strictă în acest sens ; 

d) să fundamenteze şi să supună aprobării  DELEGATARULUI - semestrial - majorarea 
cu indicele de variaţie a preţurilor de consum, înregistrat în semestrul precedent, a tarifelor 
de transport utilizate pe traseul(ele) deservit(e) ;  

e) să nu încarce artificial costurile de operare ; 
f) la încetarea prezentului contract, din alte cauze decât prin expirarea duratei 

contractuale, excluzând forţa majoră şi cazul fortuit,  DELEGANTUL  este obligat să asigure 
continuitatea prestării serviciului în condiţiile stipulate în prezentul contract - sub sancţiunea 
plăţii de daune - interese - până la preluarea serviciului de transport de către un alt 
operator, dar nu mai mult de 60 ( şaizeci ) zile ;
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g) să încheie şi să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele auto de transport 
călători deţinute în parcul propriu şi utilizate în efectuarea serviciului, precum şi a călătorilor 
şi bagajelor acestora, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare privind asigurările de 
bunuri şi persoane, să prezinte aceste contracte de asigurări atât la negocierea contractului 
de delegare a gestiunii cât şi la cererea organelor de control abilitate de lege ;   

h) să informeze permanent utilizatorii cu privire la traseul(ele) deservit(e), programul de 
circulaţie, tarifele percepute şi modificarea acestora ; 

i) să întocmească o evidenţă a numărului mediu zilnic de călători / cursa şi traseu ( fluxul 
de călători ) şi să o transmită în scris  DELEGATARULUI , de regulă trimestrial ; 

j) în staţiile de capăt şi intermediare de pe traseul(ele)deservit(e) să monteze pe stâlpul 
indicatorului de semnalizare staţie , la cca.1,70 m., un panou conţinând informaţii despre 
traseu ( numar, capete ) şi graficul orelor de plecare şi sosire pe relaţiile dus / întors ; 

 k) pe durata executării transportului, să utilizeze placa de traseu reversibilă ( Dus / 
Intors ) plasată la loc vizibil în faţă şi în spatele mijlocului de transport , iluminate 
corespunzător. Placa de traseu va avea inscripţionate numărul de traseu judeţean ,  
capetele de traseu  şi orele de plecare din staţiile de capăt ;

l) În salonul mijlocului de transport să asigure afişarea numelui conducătorului auto , a 
programului zilnic de circulaţie, a instrucţiunilor privind modul de desfăşurare a transportului 
de calatori şi bagaje , a obligaţiilor transportatorului şi utilizatorilor serviciului, precum şi
oricăror informaţii de utilitate publică privind transportul ( tarife de călătorie), prevăzute în 
reglementările legale în vigoare ; 
 m) autovehiculele utilizate trebuie să fie dotate cu instalaţie de încălzire / condiţionare a 
aerului în stare de funcţiune ; la bordul fiecărui autovehicul trebuie se existe mijloace pentru 
prevenirea şi stingerea incendiilor, precum şi ciocan pentru spart geamurile, în caz de 
necesitate ; 
 n)  pe durata efectuării transportului, conducătorul autovehiculului este obligat : 
 1. să nu admită la transport în habitaclul autovehiculului :

- materii greu mirositoare ; 
 - materii inflamabile ; 
 - butelii de aragaz ; 
 - butoaie cu carbid ; 
 - tuburi de oxigen ; 
 - materiale explozibile ; 
 - filme cinematografice neambalate în cutii metalice ; 
 - produse caustice; 
 - materiale sau obiecte care prin natura, formatul ori dimensiunile lor pot 
produce daune, sau pot murdări autovehiculul, bagajele ori îmbrăcămintea călătorilor ; 
 - obiecte sau mărfuri interzise la transport prin dispoziţiile legale. 

 2. să nu supraîncarce autovehiculul peste capacitatea utilă de transport , exprimată
prin numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare; 
 3. să nu oprească pentru urcarea sau coborârea pasagerilor în alte locuri decât cele 
prevăzute în graficul de circulaţie ; 

o) să asigure gratuit readucerea călătorilor la punctul de plecare în cazul în care 
călătoria nu se poate realiza până la destinaţie din cauză de forţă majoră sau din vina 
transportatorului ; 
 p) să asigure preluarea călătorilor din autovehiculele rămase imobilizate pe traseu, în 
termen maxim de 3 ore ; 
 r) să emită legitimaţii de călătorie înseriate, înregistrate ca documente cu regim special 
şi corespunzătoare sumelor încasate pentru călătorie ( fracţionate ) ; 
 s) să nu permită călătoria decât în baza legitimaţiilor de călătorie / abonamentelor 
valabile, precum şi a legitimaţiilor speciale ; 
 t)  alte obligaţii : 
 1.să execute transportul strict în conformitate cu programul de circulaţie ; 
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2.să asigure oprirea în toate staţiile prevăzute în programul de circulaţie ; 
 3. să nu blocheze staţiile publice prin parcarea autovehiculelor deţinute sau pentru 
efectuarea unor lucrări de întreţinere/reparaţii la acestea ; 
 4. să asigure vânzarea biletelor la capetele de linie şi în autovehicul, inclusiv cu 
anticipaţie ; 
 5. Ia emiterea abonamentelor să respecte reglementările în vigoare ; 
 6. să nu se emită legitimaţii de călătorie peste capacitatea autovehiculului exprimată
prin numărul de locuri pe scaune, înscris în certificatul de clasificare ; 
 7. să asigure transportul gratuit a copiilor sub 5 ani ; 
 8. autovehiculele trebuie să aibă inspecţia tehnică periodică efectuată la termen ; 
 9. autovehiculele trebuie salubrizate, spălate şi dezinfectate zilnic si ori de cate ori 
este nevoie ; 
 10. în perioada de iarnă, autovehiculele trebuie să fie echipate corespunzător 
circulaţiei pe drumuri cu aderenţă scăzută ;

11.autovehiculele trebuie să fie dotate cu tahograf, care va fi în funcţiune pe toată
durata desfăşurării transportului, conform reglementărilor în vigoare ; 
 12.în interiorul autovehiculului trebuie afişat tariful de transport pe bază de bilet, pe 
zone kilometrice ; 
 13. autovehiculul trebuie să aibă locuri rezervate pentru invalizi, bătrâni, femei 
însărcinate, persoane cu copii în braţe ;

14. cel puţin unul dintre autovehiculele utilizate pe traseul(ele) judetean(ene) 
deservit(e) sa fie   dotat cu echipamente adecvate ( rampe extensibile, elevatoare, etc. ) în 
scopul asigurării transportului persoanelor cu dizabilităţi motorii. 
 u) să respecte orice alte obligaţii care derivă din reglementarile legale în vigoare şi din 
Hotărârile emise de Consiliul Judeţului Galaţi in perioada de valabilitate a programului de 
transport judeţean de persoane prin curse regulate, în perioada 01 Iulie 2008 - 30 iunie 
2011.  

 

VI  CLAUZA  PRIVIND PROTECŢIA  MEDIULUI 

Art.12  DELEGANTUL  este obligat să respecte cu stricteţe prevederile legale în 
vigoare privind protecţia mediului, pe întreaga durată de valabilitate a prezentului contract.  

 

VII  SUBDELEGAREA  ŞI CESIUNEA

Art.13 (1) Subdelegarea în tot sau în parte a traseului(eelor) atribuit(e) este interzisă
DELEGANTULUI, sub sancţiunea rezilierii de plin drept a contractului - fără nici o 
formalitate şi fără intervenţia unei instanţe judecătoreşti  - şi plata de daune-interese 
potrivit legii. 

(2) Cesiunea contractului către un terţ este permisă DELEGANTULUI, cu acordul 
prealabil scris  al DELEGATARULUI, cu respectarea strictă a condiţiilor prevăzute de 
legislaţia în vigoare, numai în cazul în care societatea cesionară constituie rezultatul 
divizării, fuzionării sau infiinţării ca filială a societăţii delegante. În cazul încălcării prezentei 
clauze, se aplică sancţiunea prevăzută la aliniatul (1). 
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VIII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art.14 Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor 
contractuale, părţile datorează despăgubiri conform normelor de drept. 

 
Art.15  Forţa majoră, dovedită în condiţiile legii, apără de răspundere partea care o 

invocă, cu cerinţa expresă a notificării scrise celeilalte părţi, însoţită de certificatul doveditor 
eliberat de orice organism abilitat de legea statului român, în maxim 5 (cinci) zile de la 
producerea evenimentului. 
 Prin forţa majoră părţile înţeleg: cataclisme naturale ( seisme, inundaţii, alunecări de 
teren care afectează infrastructura stradală ), incendiu, stare de necesitate, rechiziţionare, 
conflicte de muncă patronat – salariaţi (sindicate). 
 In caz de forţă majoră, comunicată şi constatată în condiţiile de mai sus, executarea 
obligaţiilor părţilor se decalează în consecinţă, cu perioada corespunzătoare acesteia şi cu
menţiunea ca nici una dintre părţi nu va pretinde penalităţi sau despăgubiri, pentru întârzieri 
în executarea contractului. Partea care nu a îndeplinit obligaţia comunicării, va suporta 
irevocabil consecinţele cazului de forţă majoră cât şi îndeplinirea tuturor celorlalte obligaţii. 
 Utilizatorii serviciului vor fi prompt informaţi - prin presă, televiziune, anunţuri locale - în 
privinţa naturii cazului de forţă majoră, după caz, a duratei estimate a lucrărilor / măsurilor 
necesare reluării serviciului de transport , soluţiilor alternative adoptate pentru asigurarea 
transportului pe durata producerii cazului de forţă majoră.

În condiţiile în care forţa majoră conduce la o decalare a obligaţiilor părţilor mai mare de 
6 (şase) luni, partea vătămată are dreptul de a decide încetarea contractului, situaţie în care 
nici una dintre părţile contractante nu este ţinută la plata de daune interese, cu obligaţia de  
comunicare între părţile contractante conform legii.  
 

Art.16  Incetarea contractului

Prezentul contract de delegare a gestiunii serviciului de transport încetează în 
următoarele situaţii : 

 a)– la expirarea duratei ; 
 b)– în cazul nerespectării de către  DELEGANT  a obligaţiilor prevăzute în 

Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin 
curse regulate , in judeţul Galaţi aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr…. / 
2009 şi în Caietul de sarcini – anexa a licenţei de traseu ; 

 c) – în cazul renunţării de către operator la licenţa de traseu. Cererea de renunţare 
trebuie formulată de către  DELEGANT  atât către emitentul Licenţei de traseu – A.R.R. – 
Agenţia Galaţi cât şi către Autoritatea Judeţeană de Transport Public din cadrul Consiliului 
Judeţului Galaţi ;

d) – în cazul retragerii licenţei de traseu de către emitent – A.R.R. – Agenţia Galaţi
e) – în cazul subdelegării de către  DELEGANT  a serviciului de transport .   

 
Art.17  Rezilierea  contractului 

1. DELEGATARUL  are dreptul să rezilieze în mod unilateral contractul dacă
constată şi dovedeşte că DELEGANTUL  a încălcat în mod repetat prevederile prezentului 
contract  şi dacă acesta nu adoptă un plan de măsuri care să asigure intrarea în normalitate   
respectarea şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale, în maxim 30 de zile de la notificarea de 
către  DELEGATAR.  

 2. În cazul constatării fără dubiu ( sesizări întemeiate din partea autorităţilor locale, 
utilizatorilor serviciului, A.R.R. - Agenţia Galaţi ) a unor abateri grave ale  DELEGANTULUI   
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DELEGATARUL  poate rezilia contractul sau poate solicita  emitentului retragerea licenţei 
de traseu a operatorului pe traseul(ele) în cauză.

3. În cazul în care prezentul contract se reziliază - parţial sau total, licenţele de 
traseu se vor retrage de către emitent – A.R.R. – Agenţia Galaţi, cu o notificare prealabilă
de 60 de zile , interval necesar  DELEGATARULUI  sa asigure, in conditiile legii, delegarea 
gestiunii serviciului de transport public rutier de persoane unui alt transportator autorizat, 
conform prevederilor art.13 . alin.(1) si (2) din O.M.I.R.A. nr.353 / 2007.  

 

IX. LITIGII

Art.18 Litigiile de orice fel, decurgând din executarea prezentului contract de delegare a 
gestiunii serviciului de transport public rutier de persoane, se soluţionează de către  
instanţele judecătoreşti din municipiul Galaţi, dacă nu se sting prin înţelegere amiabilă între 
părţi. 

 

X. ALTE  CLAUZE ASUPRA  CARORA  PĂRŢILE  CONVIN

Art.19 Acoperirea financiară a costului călătoriilor efectuate de persoanele care 
beneficiază, potrivit legii, de gratuitate sau tarif redus la legitimaţiile de călătorie individuale  
(cetăţenii din categorii sociale defavorizate, elevii, studenţii, donatorii de sânge onorifici, 
pensionarii şi alte categorii) se pot asigura de la bugetul unităţii administrativ - teritoriale  
(comuna, oraş, municipiu) pe raza căreia au domiciliul stabil ( reşedinţa ) persoanele 
respective, în condiţiile legislaţiei în vigoare.  

 
Art.20 În perioada de valabilitate, programul de transport judeţean 2008 – 2011, poate 

fi actualizat astfel : 
a) prin prelungirea traseelor existente, respectiv modificarea unuia sau ambelor 

capete de traseu, dar numai la iniţiativa Consiliului Judeţului Galaţi generată de cererea 
întemeiată a autorităţilor locale în solidar cu operatorul de transport şi după aprobarea prin 
hotărâre a acestuia, cu condiţia ca traseele prelungite  să nu se suprapună peste traseele 
existente, deţinute de alţi operatori de transport autorizaţi, fără avizul acestora ; 

b) prin introducerea de noi trasee, la iniţiativa Consiliului Judeţului Galaţi, generată
de cererea întemeiată a autorităţilor locale interesate şi după aprobarea prin hotărâre a 
acestuia ; 

c) prin modificarea numărului de curse de către Compartimentul Autoritatea 
Judeţeană de Transport Public la cererea operatorilor de transport avizată de autorităţile 
locale, sau a consiliilor locale interesate, cu avizul operatorilor de transport autorizaţi pe 
traseul(ele) în cauză , după aprobarea prin hotărâre a Consiliului Judeţului Galaţi ;

d) prin modificarea orelor din graficele de circulaţie de către Compartimentul 
Autoritatea Judeţeană de Transport Public, la cererea operatorilor de transport avizată de 
autorităţile locale, după aprobarea prin hotărâre a Consiliului Judeţului Galaţi ;

e) prin introducerea de staţii de către Compartimentul Autoritatea Judeţeană de 
Transport Public, la cererea operatorilor de transport avizată de autorităţile locale, sau a 
consiliilor locale interesate, cu avizul operatorilor de transport autorizaţi pe traseul(ele) în 
cauza după aprobarea prin hotărâre a Consiliului Judeţului Galaţi ;

f) prin eliminarea de staţii de către Compartimentul Autoritatea Judeţeană de 
Transport Public, la cererea operatorilor de transport avizată de autorităţile locale, după
aprobarea prin hotărâre a Consiliului Judeţului Galaţi ;

g) pentru un traseu care nu a fost atribuit în două şedinţe de atribuire. 
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Art.21(1) Pe perioada de valabilitate a programului de transport, operatorii de transport 

rutier pot utiliza la efectuarea curselor de pe un traseu, oricare dintre autovehiculele 
înscrise la atribuirea traseelor pentru care au obţinut licenţe de traseu. 

(2) Înlocuirea unui autovehicul cu care operatorul de transport rutier a obţinut licenţe de 
traseu pe perioada de valabilitate a programului de transport 2008 – 2011 este permisă
numai cu un autovehicul de aceeaşi capacitate, care întruneşte cel puţin acelaşi punctaj cu 
al celui înlocuit, după notificarea Autorităţii Judeţene de Transport Public din cadrul 
Consiliului Judeţului Galaţi.  

 
Art.22 Orice înţelegere legală între părţi ( inclusiv asumarea de către  DELEGANT a 

unor obligaţii referitoare la efectuarea de investiţii în construcţii şi amenajări pe traseul(ele) 
deservit(e), aprobate de  DELEGATAR)  ivită în perioada derulării contractului, se va 
consemna în scris, semna şi stampila de către părţi şi va constitui anexă a prezentului 
contract , fiind total supusa clauzelor economice şi juridice conţinute de acesta. 

 

XI. NOTIFICĂRI  ŞI ADRESELE  LEGALE  ALE  PĂRŢILOR

Art. 23.1 Cu excepţia cazurilor în care se prevede altfel, orice notificare, acord sau 
consimţământ ce trebuie date între părţi vor fi în scris, fie prin înmânare personală, fie prin 
poştă şi confirmate prompt printr-o scrisoare de confirmare cu recipisă de primire, la 
adresele indicate mai jos.  Toate notificările vor fi considerate a fi fost făcute la data la care 
acestea au fost primite. 

 
Art. 23.2  Notificările vor fi trimise la următoarele adrese : 
 

a) Adresa  DELEGATARULUI – Consiliul Judeţului Galaţi, str. Eroilor nr.7 ,  jud. 
Galaţi ; tel. 0236-417 222 – int.252 ; fax 0236-460703 .  

 
b) Adresa  DELEGANTULUI   – ............................................................................... 

..................... ........................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... ; 
tel. ..........................; fax ................................... 

 
Art.23.3 Orice schimbare de adresă va fi notificată în scris celeilalte părţi, nu mai târziu 

de 30 ( treizeci ) zile de la data la care schimbarea respectivă a avut loc. 
 

XII. DISPOZIŢII FINALE

Art. 24  (1) Modificarea şi/sau completarea prezentului contract este nulă de drept , 
dacă nu rezultă în mod expres din acte semnate de ambele părţi contractante. 

(2) Prin acte adiţionale la prezentul contract nu pot fi operate modificări ale 
obiectului contractului, în sensul introducerii de activităţi noi care nu au fost delegate iniţial  
sub sancţiunea nulităţii de drept a actului respectiv.   
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Art.25 Următoarele acte : 
 

- Extras din  „ Programul de transport public judeţean prin servicii regulate , 
pentru perioada 01 Iulie 2008 – 30 Iunie 2011 „ referitor la traseele judeţene care fac 
obiectul prezentului contract ; 

- Proces verbal de predare – primire nr............/...................2009; 
- Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate, în judeţul Galaţi, aprobat prin H.C.J. Galaţi nr……./ 2009 ; 
- Caietul de sarcini – anexa la licenţa(ele) de traseu(e) ; 
- Lista mijloacelor de transport – Parcul propriu al operatorului de transport  – 

Anexa 1 ,   
 

sunt încheiate în câte 2 (doua ) exemplare şi fac parte integrantă din prezentul 
contract.   

 

Prezentul Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public 
rutier de persoane, prin curse regulate, pe traseul (ele) judeţean(ne) ( nr. , denumire 
capete de traseu ) s-a întocmit la sediul Consiliului Judeţului Galaţi , jud. Galaţi, în limba 
română, în 2 ( doua ) exemplare, egal valabile şi opozabile fata de terţi, câte unul pentru  
DELEGATAR şi DELEGANT. 

Cele 2 ( doua ) exemplare  se vor semna şi ştampila pagină cu pagină de 
către părţile contractante. 

 DATA ...................2009 
 

DELEGATAR  DELEGANT 

CONSILIUL  JUDEŢULUI GALAŢI S.C..............................................S.R.L  
 Jud. GALAŢI ................. , jud. .............. 
 

PREŞEDINTE ADMINISTRATOR ( unic , asociat )

EUGEN CHEBAC                                               ........................................ 
 

___________________(LS)                                

VIZAT  JURIDIC   
 

____________________ 
 

PRESEDINTE ,                                         
 

EUGEN CHEBAC                                              CONTRASEMNEAZA  
 SECRETARUL  JUDETULUI , 
 

PAUL PUŞCAŞ


