
                                                                                   _____________  - Proiect - 
                                                                                   _______________  Anexa 

la Hotărârea nr. _______ din 28.11.2013 

 

 

CONTRACT 

de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane 

prin curse regulate 

 

 

Art.1. Părţile contractante 

 

1.1. Consiliul Judeţean Mureş, cu sediul în Municipiul Tîrgu-Mureş, Piaţa Victoriei 

nr.1, cod de înregistrare fiscală 4322980, cont RO03TREZ4762454620XXXXX deschis la 

Trezoreria municipiului Tîrgu-Mureş, reprezentat prin domnul Ciprian Dobre, având funcţia de 

preşedinte, pe de o parte, în calitate de 

DELEGATAR, 

 

şi 

 

1.2. Operatorul de transport ______________________________________________, 

cu sediul în __________________, str. __________________, nr. _____, bl. _____, sc. _____, 

et. _____, ap. _____,  judeţul ________________,cod unic de înregistrare ________________,  

cont __________________________________, deschis la ____________________________,  

reprezentat prin _______________________________, având funcţia de ________________, 

pe de altă parte, în calitate de 

DELEGAT 
 

În temeiul prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare; Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, cu  

modificările şi completările ulterioare; Ordinului ministrului internelor şi reformei 

administrative nr.353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de 

transport public local nr.92/2007, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinului  

ministrului transporturilor nr.972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru 

efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport 

public local; Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane prin 

curse regulate în judeţul Mureş, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.46/2008, 

modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.146/2013, precum şi ale 

Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.150/2012, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

se încheie prezentul contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate 

 

Art.2. Obiectul  contractului 

 

2.1 Obiectul contractului îl constituie delegarea gestiunii serviciului de transport public 

rutier, prin curse regulate de persoane, pentru traseul/traseele judeţene prevăzute în Anexa 1, 

respectiv a sarcinilor şi responsabilităţilor cu privire la prestarea propriu-zisă a serviciului. 

 

 

 

 



 

Art.3. Durata contractului 

 

3.1 Prezentul contract se încheie pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a 

programului judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, cuprinsă între 

01.01.2014 – 30.06.2019, în concordanţă cu termenul de valabilitate a licenţei/licenţelor de 

traseu, emisă/emise pe numele delegatului. 

3.2 Dacă pe parcursul derulării contractului delegatul obţine prin licitaţie electronică 

atribuirea unor trasee noi, altele decât cele menţionate în Anexa 1, acestea vor fi incluse în 

contract prin act adiţional, nemodificându-se durata contractului.   

 3.3 Prelungirea duratei contractului se poate face numai prin act adiţional, în condiţiile 

legii. 

Art.4. Anexele contractului 

 

4.1-Din  prezentul contract fac parte integrantă următoarele anexe obligatorii: 

a) Lista traseelor pentru care este delegată gestiunea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate - Anexa 1; 

b) Copiile licenţelor de traseu eliberate de Autoritatea Rutieră Română -A.R.R., potrivit 

hotărârii de atribuire a licenţelor de traseu, adoptate de Consiliul Judeţean Mureş în 

conformitate cu rezultatele atribuirii electronice a traseelor cuprinse în  programul judeţean de 

transport rutier public de persoane prin curse regulate; 

c) Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane, 

prin curse regulate, în judeţul Mureş; 

d) Caietul de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse 

regulate, în judeţul Mureş, anexă la Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean de persoane, prin curse regulate, în judeţul Mureş. 

 4.2-Anexele la prezentul contract de delegare au aceeaşi valoare contractuală între părţi 

ca şi dispoziţiile cuprinse în contract. Împreună, constituie documentele delegării gestiunii 

serviciului de transport public rutier, prin curse regulate de persoane. 

 

Art.5. Drepturile şi obligaţiile părţilor 

 

Drepturile părţilor 

 

5.1. Delegatarul are următoarele drepturi : 

a) de a actualiza programul judeţean de transport public de persoane prin curse regulate, în 

conformitate cu cerinţele de transport ale populaţiei;  

b) de a analiza, verifica şi aproba documentaţiile justificative de stabilire, ajustare sau 

modificare a tarifelor de călătorie propuse de delegat, în corelare cu reglementările în 

vigoare vizând asigurarea ratei suportabilităţii costurilor pentru utilizatori;  

c) de a refuza, în condiţii temeinic motivate şi justificate, aprobarea stabilirii, ajustării sau 

modificării tarifelor propuse de delegat; 

d) de a solicita delegatului informaţii periodice cu privire la nivelul şi calitatea serviciului 

prestat; 

e) de a convoca la audieri delegatul, în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru remedierea 

unor deficienţe apărute în executarea serviciului, precum şi în vederea concilierii 

diferendelor apărute în relaţia cu călătorii; 

f) de a verifica şi controla modul de realizare de către delegat a serviciului de transport public 

judeţean; 

g) de a sancţiona delegatul în cazul în care acesta nu asigură continuitatea serviciului sau nu 

prestează serviciul la parametrii de performanţă, eficienţă şi calitate la care s-a obligat prin 

prezentul contract şi caietul de sarcini; 
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h) de a solicita daune-interese în cazul în care delegatul renunţă la prestarea serviciului; 

i) de a rezilia contractul, în condiţiile legii, în cazul în care delegatul nu respectă obligaţiile 

asumate prin contractul de delegare;  

j) de solicita motivat emitentului retragerea licenţei/licenţelor de traseu în cazul săvârşirii unor 

abateri grave de către operatorul de transport; 

k) pe durata derulării prezentului contract, delegatarul îşi păstrează prerogativele privind 

adoptarea politicilor şi strategiilor proprii de dezvoltare a serviciului şi a sistemului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate. 

 

5.2. Delegatul are următoarele drepturi: 

a) de a încasa contravaloarea serviciilor de transport public judeţean de persoane prestate, în 

conformitate cu tarifele de transport aprobate prin hotărâre a consiliului judeţean; 

b) de a propune delegatarului aprobarea tarifelor de transport, respectiv ajustarea şi/sau 

modificarea acestora; 

c) de a efectua, cu informarea şi aprobarea delegatarului, modificări temporare (suspendări, 

limitări, micşorarea frecvenţei de circulaţie, devieri de traseu etc.) în deservirea unor trasee, 

atunci când aceste modificări sunt necesare, în caz de avarii ori pentru executarea unor 

lucrări la infrastructura rutieră;  

d) de a înainta delegatarului propuneri privind actualizarea programului de transport public 

judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru traseele pentru care deţine licenţă de traseu, 

în funcţie de nevoile de deplasare ale populaţiei; 

e) de a utiliza la efectuarea curselor de pe un traseu oricare dintre autovehiculele înscrise la 

atribuirea traseelor, pentru care a obţinut licenţe de traseu; 

f) de a înlocui autovehiculele cu care a obţinut licenţă/licenţe de traseu cu mijloace de transport 

care au cel puţin aceeaşi capacitate cu cea prevăzută în programul judeţean de transport şi 

care întrunesc cel puţin acelaşi punctaj cu al autovehiculelor înlocuite, după notificarea 

delegatarului şi a agenţiei Autorităţii Rutiere Române - A.R.R; 

g) de a întrerupe, în condiţiile legii, prestarea serviciului de transport public judeţean de 

persoane, cu o notificare prealabilă de 5 zile a delegatarului, în cazul nerespectării de către 

delegatar a obligaţiilor contractuale; 

h) de a utiliza gratuit pentru circulaţie infrastructura publică judeţeană şi să aibă acces liber şi 

nediscriminatoriu la activităţile de transport rutier desfăşurate pe drumul public; 

i) de a se adresa instanţei judecătoreşti competente pentru soluţionarea litigiilor. 

 

Obligaţiile părţilor 

 

5.3 Delegatarul are următoarele obligaţii: 

a) să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze şi să controleze prestarea        

serviciului de transport public judeţean de persoane; 

b) să stabilească strategia de dezvoltare pe termen mediu si lung al serviciului de transport 

public judeţean de persoane;  

c) să evalueze fluxurile de transport de persoane şi să determine evoluţia cerinţelor de transport 

public judeţean; 

d) să stabilească traseele principale şi secundare, programele de transport, precum şi staţiile 

publice aferente acestora; 

e) să aprobe tarifele pentru transportul public judeţean de persoane, în conformitate cu 

reglementările legale în vigoare; 

f) să nu îl tulbure pe delegat în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de 

delegare; 
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g) să menţină echilibrul contractual şi să respecte angajamentele asumate faţă de delegat prin 

prezentul contract; 

h) să nu modifice în mod unilateral contractul de delegare, în afară de cazurile prevăzute expres 

de acesta şi de lege; 

i) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor, altele decât cele publice, cu privire la activitatea 

delegatului. 

 

5.4 Delegatul are următoarele obligaţii: 

a) să obţină de la autorităţile competente avizele, documentele şi autorizaţiile necesare prestării 

serviciului delegat; 

b) să respecte programul de transport şi graficul de circulaţie, aferente traseului/traseelor 

efectuate; 

c) să respecte capacităţile mijloacelor de transport, conform certificatelor de clasificare emise 

de Registrul Auto Român - R.A.R.; 

d) să asigure mijloace de transport suplimentare în situaţiile în care fluxurile de călători 

existente depăşesc capacitatea autovehiculelor titulare pe traseu/trasee; 

e) să asigure preluarea persoanelor transportate din vehiculele rămase imobilizate pe traseu, în 

termen de maximum 3 ore de la apariţia evenimentului; 

f) să utilizeze pe timpul transportului placa de traseu, plasată la loc vizibil în faţa mijlocului de 

transport, cu indicarea executantului, caracterului cursei şi nominalizarea capetelor de traseu 

între care se execută cursa respectivă; 

g) să asigure lucrările de întreţinere şi reparaţii la mijloacele de transport utilizate la efectuarea 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate; 

h) să asigure menţinerea curăţeniei în mijloacele de transport; 

i) să afişeze în fiecare staţie orele de circulaţie a mijloacelor de transport rutier care trec prin 

staţia respectivă; 

j) să asigure tipărirea, distribuţia şi vânzarea biletelor/legitimaţilor de călătorie; 

k) să asigure dispecerizarea transportului public judeţean de persoane; 

l) să servească, în mod nediscriminatoriu, toţi călătorii de pe traseele atribuite; 

m)să asigure accesul liber şi nediscriminatoriu la transport, în baza documentelor stabilite de 

reglementările în vigoare, al persoanelor care beneficiază de facilităţi/gratuităţi la transport; 

n) să efectueze transportul public de persoane în condiţii de calitate, siguranţă, regularitate şi 

confort, în perioada prevăzută la art.3, pct.3.1; 

o) să întocmească fişe de fundamentare pe elemente de cheltuieli pentru tarifele propuse spre 

aprobare în conformitate cu normele de stablire, ajustare şi modificare a tarifelor pentru 

serviciile de transport public local de persoane, aprobate de către autoritatea de reglementare 

competentă; 

p) să nu încarce artificial costurile de operare; 

q) să încheie şi să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele de transport deţinute, 

precum şi asigurarea călătorilor şi bunurilor acestora, conform prevederilor legislaţiei în 

vigoare privind asigurările; 

r) să încheie şi să onoreze contractele încheiate cu deţinătorii de autogară, conform 

prevederilor legislaţiei în vigoare privind activităţile conexe transportului rutier; 

s) să informeze permanent călătorii cu privire la traseele, programele de circulaţie deservite, 

tarifele aplicate, precum şi modificarea nivelului acestora; 

t) să ia măsurile necesare pentru respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă;  

u) să furnizeze delegatarului informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate datele şi 

documentele necesare verificării şi evaluării modului de organizare şi de funcţionare a 

serviciului de transport public judeţean delegat, în conformitate cu clauzele contractului de 

delegare şi cu prevederile legale în vigoare; 
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v) să planifice efectuarea inspecţiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru 

mijloacele de transport, astfel încât să asigure respectarea programului de circulaţie şi a 

prevederilor reglementarilor legale în vigoare privind siguranţa rutieră; 

w) să platească despagubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din culpa 

sa; 

x) să asigure continuitatea prestării serviciului în condiţiile stipulate în contract, până la 

preluarea acesteia de către alt operator, dar nu mai mult de 90 de zile, în cazul încetării 

contractului de delegare din alte cauze decât ajungerea la termen sau forţa majoră, 

y) să informeze şi să notifice, de îndată, delegatarul despre cauzele sau evenimentele de natură 

să conducă la reducerea activităţii sau la imposibilitatea realizării serviciului de transport 

public şi măsurile ce se impun pentru asigurarea continuităţii serviciului; 

z) să respecte legislaţia şi reglementările în vigoare aplicabile serviciului public de transport 

judeţean de persoane, precum şi indicatorii de performanţă ai serviciului. 

 

Art.6. Indicatorii de performanţă 

 

6.1-La efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate, delegatul va respecta indicatorii de performanţă prevăzuţi în Regulamentul serviciului 

de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, anexat la prezentul contract.  

6.2-Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile de calitate şi continuitate ce trebuie 

asigurate şi respectate de către delegat în prestarea serviciului de transport public judeţean. 

6.3-Delegatul va transmite delegatarului, în termenul solicitat de către acesta, 

informaţiile necesare evaluării şi cuantificării indicatorilor de performanţă. 

 

Art.7.Tarifele practicate pentru serviciul de transport public judeţean de persoane 

prin curse regulate şi procedura de stabilire, ajustare şi  modificare a acestora. 

 

7.1-Stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor pentru serviciul de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate se realizează la cererea delegatului, prin hotărâre a 

Consiliului Judeţean Mureş, pe baza următoarelor documente: 

a) cererea de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor de transport practicate; 

b) fişa de fundamentare pentru stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor;  

c) alte date necesare fundamentării tarifelor propuse. 

7.2-Tarifele privind transportul public judeţean de persoane prin curse regulate se pot  

stabili, ajusta sau modifica de către delegatar numai pe baza prevederilor Ordinului  

preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 

Publice - A.N.R.S.C. nr.272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea 

şi  modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, care se va 

adapta corespunzător în funcţie de condiţiile concrete şi specifice ale delegatului. 

7.3-Delegatarul poate solicita de la delegat informaţii pentru clarificarea unor aspecte  

din propunerile de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciul de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate. 

7.4-Tarifele pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

se fundamentează  fără  includerea TVA în cheltuielile materiale, aceasta urmând să fie aplicată 

la totalul cheltuielilor rezultate plus cota de profit rezonabilă. 

7.5-Delegatul are dreptul să solicite semestrial ajustarea/modificarea tarifelor, în funcţie 

de evoluţia generală a preţurilor şi tarifelor din economie sau de modificările intervenite în 

structura costurilor. 
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Art.8. Modul de plată a contravalorii serviciului prestat 

 

8.1-Plata contravalorii serviciilor prestate se face pe baza biletelor/legitimaţiilor de 

călătorie vândute de către delegat călătorilor. 

8.2-Tarifele încasate de delegat trebuie să acopere cel puţin sumele investite şi 

cheltuielile curente de întreţinere şi exploatare a sistemului de transport public rutier. 

 

Art.9. Nivelul şi plata redevenţei 

 

9.1-Deoarece prin prezentul contract de delegare a gestiunii delegatarul nu a pus la 

dispoziţia delegatului bunuri din domeniul public sau privat al judeţului Mureş, încadrate în 

categoria bunurilor de retur, delegatul nu va fi ţinut la plata vreunei redevenţe pe durata 

derulării contractului. 

 

Art.10. Răspunderea contractuală 

 

10.1-Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor prevăzute în prezentul 

contract atrage răspunderea părţii în culpă; 

10.2-Pentru neexecutarea, executarea necorespunzătoare sau cu întârziere, a obligaţiilor 

asumate prin prezentul contract, partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese. 

 

Art.11. Forţa majoră 

 

11.1-Forţa majoră, definită conform legii, apără de răspundere partea care o invocă. 

11.2-Nici una din părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de 

executarea în mod necorespunzător, total sau parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza   

prezentului contract de delegare a gestiunii serviciului de transport, dacă neexecutarea sau 

executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră. 

11.3-Partea contractantă care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte 

părţi, în termen de trei zile, producerea evenimentului, precum şi dovada forţei majore şi să ia 

toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. 

11.4-Dacă în termen de 30 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, 

părţile au dreptul să îşi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna 

dintre ele să pretindă daune-interese. 

11.5-Întârzierea sau neexecutarea obligaţiilor asumate din motive de forţă majoră nu 

atrage pentru nici una dintre părţi penalizări sau alte compensaţii. 

. 

Art.12. Condiţii de redefinire a clauzelor contractuale 

 

12.1-Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între 

părţile contractante. 

12.2-Delegatarul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract cu 

notificarea prealabilă cu 30 de zile a delegatului, din motive excepţionale legate de interesul 

naţional sau judeţean, după caz.  

12.3-În cazul în care modificarea unilaterală a contractului îi aduce un prejudiciu, 

delegatul are dreptul să primească fără întarziere o justă despăgubire. 

12.4-În caz de dezacord între delegatar şi delegat cu privire la suma despăgubirii, 

aceasta va fi stabilită de către instanţa judecatorească competentă, perioadă în care delegatul 

are obligaţia să respecte obligaţiile contractuale. 
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12.5- Contractul poate fi modificat în cazul în care orice prevederi ale acestuia devin 

discordante cu reglementările în domeniu din legislaţia naţională sau legislaţia comunitară, cu 

menţinerea echilibrului contractual. 

Art.13. Clauze privind menţinerea echilibrului contractual 

 

13.1-Părţile vor urmări permanent menţinerea echilibrului contractual al delegării 

gestiunii serviciului. 

13.2-Raporturile contractuale dintre delegatar şi delegat se bazează pe principiul 

echilibrului financiar al delegării între drepturile care îi sunt acordate delegatului şi obligaţiile 

care îi sunt impuse. 

13.3-Delegatul nu va fi obligat să suporte creşterea sarcinilor legate de execuţia 

obligaţiilor sale, dacă această creştere rezultă în urma unui caz de forţă majoră. 

 

Art.14. Încetarea contractului de delegare a gestiunii 

 

Art.14.1- Prezentul contract de delegare a gestiunii încetează în următoarele situaţii: 

a) la expirarea duratei contractului; 

b) în cazul în care interesul naţional sau judeţean o impune, prin denunţarea unilaterală 

de către delegatar, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina delegatarului; 

c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către părţi, prin reziliere, cu plata 

unei despăgubiri în sarcina părţii în culpă; 

d) în cazul falimentului delegatului; 

e) în cazul în care delegatul pierde calitatea de operator de transport rutier; 

f) după 60 de zile de la data depunerii cererii exprese de renunţare la licenţa/licenţele de 

traseu deţinute de delegat. În cazul în care prezentul contract are ca obiect prestarea serviciului 

de transport de persoane prin curse regulate pe mai multe trasee, renunţarea la una sau mai 

multe licenţe de traseu duce la încetarea de drept a prevederilor contractului numai cu privire la 

traseu/traseele în cauză, contractul rămânând în vigoare pentru traseele la care operatorul nu a 

renunţat;  

 g) la data retragerii licenţei/licenţelor de traseu deţinute de delegat. În cazul în care 

prezentul contract are ca obiect prestarea serviciului de transport de persoane prin curse 

regulate pe mai multe trasee, retragerea uneia sau a mai multor licenţe de traseu duce la 

încetarea de drept a prevederilor contractului numai cu privire la traseu/traseele în cauză, 

contractul rămânând în vigoare pentru traseele a căror licenţă nu a fost retrasă;  

 

Art.15. Rezilierea contractului de delegare a gestiunii 

 

15.1-Delegatarul are dreptul să rezilieze contractul unilateral dacă constată 

nerespectarea repetată de către delegat a obligaţiilor contractuale şi dacă acesta nu adoptă 

măsuri pentru atingerea parametrilor de calitate asumaţi prin prezentul contract, în termen de 

cinci zile.  

15.2-În cazul unor abateri grave ale delegatului de la reglementările în vigoare privind 

transportul rutier, delegatarul are dreptul să rezileze contractul şi să solicite emitentului 

retragerea licenţei/licenţelor de traseu. 

 

Art.16. Condiţii de exploatare a sistemului de transport rutier 

 

16.1-Organizarea, efectuarea şi asigurarea desfăşurării fluente a transporturilor rutiere 

de persoane este supusă legislaţiei în vigoare privind transporturile rutiere şi serviciile de 

transport public. 
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Art.17. Interdicţia subdelegării şi cesionarea contractului 

 

17.1-Se interzice delegatului să încheie, cu terţi, contracte de subdelegare a activităţilor 

specifice care fac obiectul prezentului contract de delegare a gestiunii serviciului de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate.  

17.2-Cesionarea prezentului contract de către delegat unei alte societăţi nu este admisă 

decât în cazul în care această societate este rezultatul divizării, fuzionării sau înfiinţării ca   

filială a societăţii aparţinând operatorului de transport, cu aprobarea delegatarului şi cu 

respectarea condiţiilor stabilite prin prezentul contract de atribuire a gestiunii.  

 

Art.18. Soluţionarea litigiilor 

 

18.1-Delegatarul şi delegatul vor depune toate eforturile pentru rezolvarea pe cale 

amiabilă a oricărei neînţelegeri sau dispute care se poate ivi între aceştia în cadrul sau în 

legătură cu îndeplinirea contractului. 

18.2-În măsura în care rezolvarea divergenţelor contractuale nu va putea fi făcută pe 

cale amiabilă, părţile se pot adresa instanţelor judecătoreşti competente. 

 

Art.19. Dispoziţii finale 

 

19.1-Delegatul trebuie să efectueze serviciul de transport public judeţean de persoane,  

prin curse regulate folosind mijloace de transport care să respecte prevederile legale cu privire 

la siguranţa în trafic şi protecţia mediului. 

19.2-Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital necesare pentru efectuarea serviciului 

de transport public judeţean de persoane prin curse regulate se asigură din veniturile 

operatorului de transport, care se formează din încasarea de la utilizatorii serviciului a tarifului 

de transport reprezentând contravaloarea serviciului prestat.  

19.3-Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, va fi  

transmisă în scris. 

19.4-Limba care guvernează contractul este limba română 

19.5-Prezentul contract se completează cu prevederile cuprinse în Legea serviciilor de 

transport public local nr.92/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi cu reglementările 

prevăzute în Normele de aplicare a Legii nr.92/2007, aprobate prin Ordinul Ministrului 

Internelor şi Reformei Administrative nr.353/2007 ,cu modificările şi completările ulterioare. 

19.6-Prevederile prezentului contract vor fi interpretate conform reglementărilor legale 

în vigoare din România. 

 

Prezentul contract de delegare de gestiune reprezintă voinţa părţilor şi a fost încheiat 

astăzi ____________________, la sediul Consiliului Judeţean Mureş, în două exemplare, câte 

unul pentru fiecare parte contractantă.  

   

 

                        Delegatar,                                                                             Delegat, 

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

 

 

 

             (semnătură şi ştampilă)                                                      (semnătură şi ştampilă) 
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                                                                                                                         Anexa 1 

 
la  Contractul  de  delegare  a gestiunii 

serviciului de transport public judeţean                  
                                                                                                                                         de persoane prin curse regulate, 

 

 

 

Lista traseelor pentru care este delegată gestiunea  

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

operatorului de transport ______________________________________  

 

 

Nr. Cod  Traseu  
crt. Traseu Autog./loc.A Loc.intermed.B Autog./loc.C 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

                        Delegatar,                                                                             Delegat, 

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

 

 

 

             (semnătură şi ştampilă)                                                      (semnătură şi ştampilă) 

 

 

 

 

 


