AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Chiru-Cătălin Cristea
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind completarea Anexei 4.4 a Contractului de delegare a gestiunii
serviciului de transport public prin atribuire directă în Municipiul Târgoviște
nr. 7648/04.03.2021
Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa extraordinară,
astăzi, 06.04.2021, având în vedere:
▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 11659/02.04.2021, întocmit în conformitate
cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G.
nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
▪ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 11660/02.04.2021, întocmit în
conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat
prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
▪ Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din
23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport de călători pe calea ferată
și rutier și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 (JO L
315/2007);
▪ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
▪ Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
▪ Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
▪ Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
▪ Prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile
administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;
▪ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;
▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ adoptat
prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. h) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc), art.
196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu
modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:
Art. 1 Se aprobă completarea Anexei 4.4 parte integrantă a Contractului de delegare
a gestiunii serviciului de transport public prin atribuire directă în Municipiul
Târgoviște aprobat prin H.C.L. nr. 92/25.02.2021 cu bunurile prevăzute în anexele 1
și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Anexa 4.4 completată conform alin. 1 al prezentului articol va fi republicată.
Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 92/25.02.2021 rămân neschimbate.
Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția
Managementul Proiectelor, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat,
Direcția Economică – Compartiment Evidență Patrimoniu, Societatea Servicii
Publice Municipale Târgoviște S.R.L şi pentru comunicare, Secretarul General al
Municipiului Târgovişte.

INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Daniel-Cristian Stan
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DIRECTIA DE ADMINISTRARE
A PATRIMONIULUI PUBLIC SI PRIVAT
Nr. ................/.......................
Aprobat,
Primarul Municipiului Târgoviște
Jr. Daniel Cristian STAN

REFERAT
pentru completarea Anexei 4.4 a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de
transport public prin atribuire directă în Municipiul Târgoviște nr. 7648/04.03.2021

In baza H.C.L. nr. 92/25.02.2021 a fost încheiat contractul de delegare a gestiunii serviciului de
transport public local prin atribuire directă în Municipiul Târgoviște cu societatea SERVICII PUBLICE
MUNICIPALE TARGOVISTE S.R.L..
In baza Contractului de furnizare nr. 15394/28.04.2020 incheiat intre Municipiul Targoviste in
calitate de Beneficiar si S.C. Mercedes-Benz Trucks & Buses Romania S.R.L. in calitate de furnizor,
prestatorul a livrat un numar de 28 de unitati Autobuze Mercedes-Benz Citaro Hydrid, fiind realizata in
acest sens in data de 30.03.2021 receptia mijloacelor de transport si a sculelor, dispozitivelor si
verificatoarelor (SDV) aferente intretinerii acestora.
Facem precizarea ca investitia a fost derulata in baza Contractului de finantare nr. 5338/23.04.2020
incheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației si cu Organismul Intermediar
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia prin care s-a acordat finanţare nerambursabila
pentru implementarea Proiectului nr. 127395 [cod SMIS2014+], intitulat: Imbunatatirea transportului
public urban prin achizitionarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesara
transportului, modernizarea si reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport
public in Municipiul Targoviste.
In baza Contractului nr. 7648/04.03.2021 incheiat cu societatea SERVICII PUBLICE
MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L., Municipiul Târgoviște a delegat gestiunea serviciului de
transport public local, astfel incat pentru punerea in circulatie a noilor mijloace de transport, si implicit
pentru imbunatatirea transportului public din Municipiul Targoviste, se impune transmiterea acestora
in folosinta operatorului de transport prin completarea Anexei nr. 4.4. la contractul de delegare a
gestiunii serviciului de transport public local cu bunurile puse la dispoziție de către Autoritatea

Contractantă către Operator în scopul executării contractului.
Astfel, prin prezentul referat se propune aprobarea completării Anexei 4.4 a Contractului de
delegare a gestiunii serviciului de transport public prin atribuire directă în Municipiul
Târgoviște aprobat prin H.C.L. nr. 92/25.02.2021 cu bunurile prevazute in Anexa nr.1 - Lista si
datele de identificare ale autobuzelor hibrid disel-electric Mercedes-Benz Citaro Hibrid si in
Anexa nr.2 - Lista sdv-uri, echipamente si soft-uri specifice pentru executarea lucrarilor de
intretinere si reparatii, diagnosticare si reglare pentru autobuze hibrid (HEV).
DIRECTOR EXECUTIV
Ing. Virgil Ciprian Oprescu

DIRECTIA DE ADMINISTRARE
A PATRIMONIULUI PUBLIC SI PRIVAT
Nr. ................/.......................
Aprobat,

Primarul Municipiului Târgoviște
Jr. Daniel Cristian STAN

RAPORT DE SPECIALITATE
pentru completarea Anexei 4.4 a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public
prin atribuire directă în Municipiul Târgoviște nr. 7648/04.03.2021

1. Iniţiatorul proiectului de hotărâre
Municipiul Târgovişte – Primar Jr. Stan Daniel Cristian
2. Reprezentantul iniţiatorului proiectului de hotărâre
Viceprimar – Jr. Rădulescu Cătălin
Situaţia premergătoare iniţierii proiectului de hotărâre
La nivelul Municipiului Târgovişte abordarea dezvoltării urbane durabile implementată
prin intermediul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 – “Sprijinirea
dezvoltarii urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4.1 – “Promovarea strategiilor de reducere a
emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, in particular zone urbane, inclusiv
promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbana şi a unor masuri relevante pentru atenuarea
adaptarilor” este pusă în practică prin implementarea proiectului “Îmbunătăţirea transportului
public urban prin achiziţionarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesară
transportului electric, inclusiv staţii de alimentare a automobilelor electrice, modernizarea şi
reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public în Municipiul
Târgovişte” pentru care a fost semnat Contractul de finanțare nr. 5338/23.04.2020.
3.

Necesitatea şi oportunitatea privind delegarea şi dezvoltarea serviciului de transport
public local
In baza H.C.L. nr. 92/25.02.2021 a fost încheiat contractul de delegare a gestiunii serviciului
de transport public local prin atribuire directă în Municipiul Târgoviște cu societatea SERVICII PUBLICE
MUNICIPALE TARGOVISTE S.R.L..
4.

In cadrul Contractului de finanțare nr. 5338/23.04.2020 si in baza Contractului de furnizare nr.
15394/28.04.2020 incheiat intre Municipiul Targoviste in calitate de Beneficiar si S.C. Mercedes-Benz
Trucks & Buses Romania S.R.L. in calitate de furnizor, prestatorul a livrat un numar de 28 de unitati
Autobuze Mercedes-Benz Citaro Hydrid, fiind realizata in acest sens in data de 30.03.2021 receptia
mijloacelor de transport si a sculelor, dispozitivelor si verificatoarelor (SDV) aferente intretinerii
acestora.

In baza Contractului nr. 7648/04.03.2021 incheiat cu societatea SERVICII PUBLICE
MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L., Municipiul Târgoviște a delegat gestiunea serviciului de

transport public local, astfel incat pentru inmatricularea si punerea in circulatie a noilor mijloace de
transport si, implicit, pentru imbunatatirea transportului public din Municipiul Targoviste se impune
transmiterea acestora in folosinta operatorului de transport prin completarea Anexei nr. 4.4. la
contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local cu bunurile puse la dispoziție
de către Autoritatea Contractantă către Operator în scopul executării contractului.
5. Propunerea inițiatorilor
Prin prezentul Raport de specialitate se propune aprobarea completarii Anexei 4.4 a
Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public prin atribuire directă în
Municipiul Târgoviște aprobat prin H.C.L. nr. 92/25.02.2021 cu bunurile prevazute in Anexa
nr.1 - Lista si datele de identificare ale autobuzelor hibrid disel-electric Mercedes-Benz
Citaro Hibrid si in Anexa nr.2 - Lista sdv-uri, echipamente si soft-uri specifice pentru
executarea lucrarilor de intretinere si reparatii, diagnosticare si reglare pentru autobuze
hibrid (HEV).

6. Cadrul legislativ
Conţinutul prezentului document este reglementat la nivel comunitar de următoarele acte normative:
• Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie
2007 privind serviciile publice de transport de călători pe calea ferată și rutier și de abrogare a
Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 (JO L 315/2007);
▪ Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
▪ Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
▪ Legea nr. 287/2009 privind Codul civil;
▪ Legea nr. 31/1990 privind societăţile;
• Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, completată și modificată de
OUG nr. 58/2016 și actualizată prin Legea nr. 225/2016;
• Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, modificată și completată de
Ordinul nr. 182/2011;
7. Semnătura iniţiatorilor
VICEPRIMAR
Jr. Cătălin RĂDULESCU
Directia de administrare
a patrimoniului public si privat
Director executiv
Ing. Virgil Ciprian OPRESCU

Direcția economică
Director executiv
Dr. Ec. Silviana MARIN

Directia Managementul proiectelor,
Director executiv
Jr. Stanescu Ciprian

Șef Birou contencios - juridic
Jr. Elena EPURESCU

