Anexa la H.C.L. nr. 495 / 21.12.2018
Subscrisul Consiliul Local Municipal Târgoviște, str. Revoluției nr.
1-3, Târgoviște, jud. Dâmbovița, reprezentat legal prin Primar jr. DanielCristian Stan, în calitate de AUTORITATE PUBLICĂ (DELEGATAR)
și
Societatea ASOCIAȚIA INVESTITORILOR TRANSPORT
TÂRGOVIȘTE S.R.L., cu sediul social în str. Aviator Mircea Zorileanu
nr. 84, etaj 1, Sector 1, București și sediul secundar în Bulevardul Unirii
nr. 6, Municipiul Târgoviște, jud. Dâmbovița, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerțului cu nr. J40/13327/2018, CUI RO 17526787,
reprezentată legal prin Ana Maria Antoaneta - administrator, în calitate de
OPERATOR (DELEGAT)
părți, așa cum au fost arătate mai sus, ale contractulului de
parteneriat public-privat nr. 265/2005, așa cum a fost modificat și
completat prin actele adiționale nr. 1, 2 și 3, în temeiul clauzei prevăzută
de art. 14, alin. (1), lit. „e” (încetarea contractului prin acordul părților)
convin asupra încheierii prezentului
ACORD
prin care părțile înțeleg să înceteze contractul de parteneriat publicprivat nr. 265/2005, prin acordul părților, începând cu data de 01.03.2019.
De la aceeași dată încetează și cele două contracte subsecvente,
respectiv Contractul de transport public de persoane și de acordare de
subvenții pentru diferența de tarif și gratuități în Municipiul Târgoviște
înregistrat sub nr. 12798/01.06.2009 și Contractul de concesiune
înregistrat sub nr. 12799/01.06.2009.
De asemenea, până la data de 01.03.2019, în virtutea încheierii
prezentului acord și ca o consecință a acestuia, părțile convin asupra
următoarelor:
1. Societatea SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L.,
în urma propriei analize de oportunitate, va achiziționa din parcul
disponibil al ASOCIAȚIEI INVESTITORILOR TRANSPORT
TÂRGOVIȘTE S.R.L., autobuze cu podea joasă, la o valoare stabilită de

comun acord, dar care nu poate fi mai mare decât valoarea stabilită de un
expert prețuitor în domeniul auto, autorizat ANEVAR, aflat în lista
experților de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, desemnat prin acordul
părților sau prin tragere la sorți.
2. Societatea SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L.
va prelua de la ASOCIAȚIA INVESTITORILOR TRANSPORT
TÂRGOVIȘTE S.R.L. personal aferent activității de transport public
local de călători, potrivit propriilor necesități.
3. Pentru stingerea pe cale convențională a unui eventual diferend între cele
două părți cu privire la modul de exercitare al dreptului de superficie
asupra terenului ocupat de construcțiile proprietatea ASOCIAȚIEI
INVESTITORILOR TRANSPORT TÂRGOVIȘTE S.R.L. și cu privire la
modul de exercitare a servituții de trecere pe terenurile cu destinația cale
de acces, părțile convin efectuarea unui raport de expertiză prin care să fie
evaluat terenul proprietatea Municipiului Târgoviște și a unui raport de
expertiză prin care să fie evaluate clădirile proprietatea ASOCIAȚIEI
INVESTITORILOR TRANSPORT TÂRGOVIȘTE S.R.L. și, de comun
acord, să fie determinate două loturi compuse din teren și construcții
identificate de părți potrivit propriilor nevoi, egale valoric, care să facă
obiectul unui schimb de imobile.
Forma finală a celor două loturi rezultată în urma întocmirii celor
două evaluări va fi supusă spre aprobare consiliului local și conducerii
ASOCIAȚIEI INVESTITORILOR TRANSPORT TÂRGOVIȘTE S.R.L.
4. Consiliul Local Municipal Târgoviște, după preluarea bunurilor ce au fost
transmise în folosință societății în temeiul contractului de parteneriat
public-privat nr. 265/2005, așa cum a fost modificat și completat prin
actele adiționale nr. 1, 2 și 3, va scoate la licitație în vederea
concesionării: terenul de 51 m2 din strada Gării, construcția și terenul
aferent în suprafață de 48,48 m2 situate în Șoseaua Găești și construcția și
terenul aferent în suprafață de 46,97 m2 situate în strada Lăzărică Petrescu
(adiacent Pieței Vlad Țepeș) întrucât aceste amplasamente nu sunt grevate
de sarcini în realizarea noii investiții „Îmbunătățirea transportului public
urban prin achiziționarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii
necesare transportului electric, inclusiv stații de alimentare a
automobilelor electrice, modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere
pe coridoarele deservite de transport public în Municipiul Târgoviște”.
5. Municipiul Târgoviște se obligă să plătească în intervalul 20.01.2019 30.06.2019, eșalonat, în rate lunare egale, o compensație ca diferență de
tarif între valoarea impusă a prețului călătoriei și valoarea reală, calculată

potrivit prevederilor contractuale și evidențelor contabile, în cuantum de
2.214.691,19 lei, după cum urmează:
suma 411.770,55 lei - aferentă anului 2015
suma 962.388,2 lei - aferentă anului 2016
suma 840.532,44 lei - aferentă anului 2017
6.Municipiul Târgoviște se obligă să plătească în intervalul 30.06.2019 30.09.2019, eșalonat, în rate lunare egale, o compensație ca diferență de
tarif între valoarea impusă a prețului călătoriei și valoarea reală, calculată
potrivit prevederilor contractuale și evidențelor contabile aferentă
perioadei 01.01.2018-01.03.2019, compensație ce urmează a fi
determinată potrivit aceleiași metodologii folosită la punctul 5(Anexa 3).
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