
ROMÂNIA
JUDETUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA

HOTĂRÎREA NR. 16

DIN 27.04.2018

PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE

TRANSPORT LOCAL DE PERSOANE ÎN LOCALITATILE COMPONENTE ALE ASOCIATIEI ,

ÎNCHEIAT IN DATA DE 25.04.2014 ÎNTRE ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE A

TRANSPORTULUI PUBLIC RÂMNICU SĂRAT – ATRAS  ŞI S.C. TRANSPORT URBAN DE
CĂLĂTORI S.A. RÂMNICU SĂRAT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA,

-avînd în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărîre privind prelungirea contractului de
delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane în localităţile componente ale asociatiei ,
încheiat în data de 25.04.2014 între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public
din Râmnicu Sărat- ATRAS şi S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu - Sărat;
-avînd în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului  comunei Sihlea, judeţul Vrancea, la proiectul de hotărîre privind
prelungirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane în
localităţile componente ale asociatiei, încheiat în data de 25.04.2014 între Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat- ATRAS şi S.C. Transport Urban de
Călători S.A. Râmnicu - Sărat;
- avînd în vedere avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Sihlea, judeţul
Vrancea  la proiectul de hotărîre privind prelungirea contractului de delegare a gestiunii serviciului
de transport local de persoane în localităţile componente ale asociatiei, încheiat în data de 25.04.2014
între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat- ATRAS si
S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu - Sărat;
- avînd în vedere Hotărîrea Consiliului Local al comunei Sihlea, judeţul Vrancea, nr. 33 / 30.08.2013
privind aderarea comunei Sihlea, judeţul Vrancea la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară a
Transportului Public din Râmnicu Sărat- ATRAS ;

- avînd în vedere Hotărîrea Consiliului Local al comunei Sihlea, judeţul Vrancea, nr. 10 / 28.02.2014
privind mandatarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu
Sărat- ATRAS să exercite în numele şi pe seama Consiliului Local al comunei Sihlea, dreptul de a
delega gestiunea serviciului de transport public de persoane între comuna Sihlea şi municipiul
Râmnicu - Sărat;
- avînd în vedere prevederile art. 3.1. , art. 9.1. din contractul de delegare a gestiunii serviciului de
transport local de persoane în localităţile componente ale asociaţiei, încheiat în data de 25.04.2014
între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat- ATRAS şi
S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu – Sărat ;

- avînd în vedere adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din
Râmnicu Sărat- ATRAS prin care înaintează anunţul de informare prealabilă lansat de către aceasta
în Jurnalul  Oficial al Uniunii Europene nr. 18-102508-001 din data de 05.03.2018 ;



- în conformitate cu prevederile art. 1 , art. 2 , art. 3 , art. 4 din Ordinul Autorităţii Naţionale de
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice  nr. 140 / 2017 privind modalitatea de
atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local ;

- în baza art. 4 , lit. « d « , lit. « f « , art. 54 , lit. « b »  din Ordinul  Ministerului 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;
-în temeiul art. 8, alin.3 lit. „c” , lit. „ d^2” , lit. „ i ” ,  art. 10 alin. 1, alin. 4, alin.5 din Legea nr.
51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- în conformitate cu prevederile art. 5 , alin.5  din Regulamentul CE  nr. 1370 / 2007 al Parlamentului
European  şi al Consiliului  din 23 octombrie 2007  privind serviciile publice de transport feroviar  şi
rutier  de călători şi de abrogare a Regulamentelor CEE  nr. 1191 / 69  si nr. 1107 / 70  ale
Consiliului, potrivit cărora” Autoritatea competentă poate lua măsuri de urgenţă în cazul unei
perturbări a serviciilor sau în cazul riscului iminent de producere a unei asemenea perturbări
măsurile de urgenţă respective iau forma unei atribuiri directe  sau a unui acord formal de prelungire
a unui contract de servicii publice, sau a unei cerinţe de respectare a anumitor obligaţii de serviciu
public. Operatorul de serviciu public are dreptul de a contesta decizia de impunere a executării
anumitor obligaţii de serviciu public. Atribuirea sau prelungirea unui contract de servicii publice
prin măsuri de urgenţă , sau impunerea unui astfel de contract nu poate depăşi doi ani”.
- avînd în vedere necesitatea de a asigura continuitatea serviciului de transport local de persoane în
localităţile componente ale asociaţiei, deoarece o perturbare a serviciului în cauza ar fi în detrimentul
beneficiarilor acestuia;

-în temeiul art. 11, alin. 1 , alin. 2, art. 36 , alin. 2 , lit. „c”,  lit . „ d „ , alin. 5 , lit. „a”, alin.6 , lit. „ a” ,
pct. 14, art. 45  , alin. 2 ,lit. “ f “ , art. 115, alin. (l), lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă prelungirea valabilităţii contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport
local de persoane în localităţile componente ale asociaţiei, încheiat în data de 25.04.2014 între
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat- ATRAS şi  S.C.
Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu – Sărat, începînd cu data de 01.05.2018 şi pînă la
semnarea noului contract de delegare, dar nu mai mult de 2 ani.

Art. 3 Se împuterniceşte domnul Gurbet Costică, primarul comunei Sihlea în Adunarea Generală a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu – Sărat să semneze
actul adiţional de prelungire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de
persoane în localităţile componente ale asociaţiei.

Art. 4  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărîri se însărcinează primarul comunei Sihlea,
respectiv Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat-
ATRAS şi  S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu – Sărat.

Art. 5 Prevederile prezentei hotărîri vor fi comunicate primarului comunei Sihlea, Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat- ATRAS, Instituţiei
Prefectului judeţului Vrancea şi aduse la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Sihlea.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                    CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI SIHLEA
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