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RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii anexei la HCL 

nr.284/10.10.2017 cu privire la  stabilirea modalitatii de gestiune a transportului public local 

de calatori in municipiul Alexandria 

 

 

Prin Expunerea de motive nr.19820/17.09.2018, primarul Municipiului Alexandria supune 

dezbaterii si aprobarii Consiliului Local al Municipiului Alexandria un proiect de hotarare cu 

privire la modificarea anexei la HCL nr.284/10.10.2017 privind stabilirea modalitatii de gestiune a 

trasnportului public local de calatori in municipiul alexandria. 

Serviciile de transport public în Municipiul Alexandria se pot realiza fie prin gestiune 

directă fie prin gestiune delegată, în condițiile menționate în Secțiunile II și III din Legea serviciilor 

comunitare de utilității publice nr.51/2006, actualizată. 

Gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care autorităţile deliberative şi executive, 

în numele unităţilor administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, îşi asumă şi exercită nemijlocit 

toate competenţele şi responsabilităţile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea 

serviciilor de utilităţi publice, respectiv la administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemelor de 

utilităţi publice aferente acestora. 

Conform Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 actualizată, gestiunea 

directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau privat, astfel cum sunt 

definiţi la art. 2 lit. g), respectiv lit. h), fără aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice, Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale şi Legii nr. 100/2016 privind 

concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, care pot fi: 

- servicii publice de interes local sau judeţean, specializate, cu personalitate juridică, 

înfiinţate şi organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor judeţene, după 

caz, prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ - teritoriale 

respective; 

- societăţi reglementate de Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, cu capital social integral al unităţilor administrativ - 

teritoriale, înfiinţate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ - 

teritoriale respective.  
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Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ - teritoriale pot încredinţa unui operator 

de drept privat gestiunea serviciilor de utilităţi publice sau a uneia ori mai multor activităţi din sfera 

acestor servicii prin atribuirea directăa contractului de delegare a gestiunii, cu respectarea 

următoarelor condiţii cumulative ce trebuie îndeplinite atât la data atribuirii contractului de delegare 

a gestiunii, cât şi pe toată durata acestui contract: 

a) unitatea administrativ - teritorială, în calitate de acţionar/asociat unic al operatorului, prin 

intermediul adunării generale a acţionarilor şi al consiliului de administraţie, exercită un 

control direct şi o influenţă dominantă asupra deciziilor strategice şi/sau semnificative ale 

operatorului regional/operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe 

care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe; 

b) operatorul desfăşoară exclusiv activităţi din sfera furnizării/prestării serviciilor de utilităţi 

publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza 

de competenţă a unităţii administrativ - teritoriale care i-a încredinţat gestiunea serviciului; 

c) capitalul social al operatorului este deţinut în totalitate de unitatea administrativ - teritorială; 

participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional/operatorului este 

exclusă.  

În cazul serviciului de transport public local de călători, atribuirea directă a contractelor de 

delegare a gestiunii se face în condiţiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al 

Parlamentului European şi al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de 

călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului. 

Operatorii care îşi desfăşoară activitatea în regim de gestiune directă prevăzuţi la alin. (2) 

lit. b) din Legea 51/2006 actualizată, se organizează şi funcţionează pe baza unui regulament de 

organizare şi funcţionare aprobat de către consiliul de administraţie al acestora. 

Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori de drept privat menţionaţi 

la art.2, lit.g) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 acualizată care pot fi: 

- societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, cu capital social privat; 

- societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, cu capital social mixt.  

Operatorii care îşi desfăşoară activitatea în modalitatea gestiunii delegate furnizează 

serviciile de transport public local de călători în baza contractului de delegare a gestiunii 

serviciului. 

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local este un contract 

încheiat în formă scrisă, prin care unităţile administrativ - teritoriale, în calitate de delegatar, 

atribuie, prin una dintre modalităţile prevăzute de lege, pe o perioadă determinată, unui operator, în 

calitate de delegat, care acţionează pe riscul şi răspunderea sa, dreptul şi obligaţia de a furniza 

serviciul de transport public local de călători, inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a 

exploata infrastructura tehnico - edilitară aferentă serviciului, în schimbul unei redevenţe, după caz.  

Contractul de delegare a gestiunii este asimilat actelor administrative şi intră sub incidenţa 

prevederilor Legii nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Contractul de de delegare 

a gestiunii  se încheie în baza legislaţiei specifice cu privire la serviciul de transport public local de 

călători, şi anume:  

- Regulamentul C.E. nr.1370/2007 al Parlamentului şi Consiliului European; 

- Legislatia națională cu privire la transportul public local de călători. 

- Legea nr.51/2006 actualizată, a serviciilor comunitare de utilități publice 

 

 

Conform prevederilor art.28 alin.(1) lit.a) din Legea nr.92/2007, durata delegării gestiunii 

serviciului de transport public local se stabileste prin contracte de delegare a gestiunii de către 

autoritățile administrației publice locale şi trebuie să fie corelată cu durata medie de amortizare a 
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tuturor mijloacelor de transport deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing, dar nu 

mai mult de 6 ani pentru transporturile realizate cu autobuze. 

Pe de altă parte, potrivit art.32 alin.(3) și (4) din același act normativ, durata contractelor de 

delegare a gestiunii este limitată. Pentru contractele de delegare a gestiunii a căror durată estimată 

este mai mare de 5 ani, aceasta se stabileşte, după caz, în conformitate cu prevederile legale. 

Prelungirea va fi aprobată de autoritatea deliberativă a unităţii administrativ-teritoriale. Contractul 

de delegare va fi prelungit, in conditiile legii, printr-un act adiţional incheiat între operator şi 

unitatea administrativ-teritorială. 

Motive de ordin economic și financiar, care justifică delegarea: 

Autoritatea administrației publice locale are dreptul de a decide încredințarea serviciilor de 

transport public local de călători  unui operator economic  ori poate crea un serviciu public în 

subordinea sa care poate demonstra potențialul tehnic, financiar si organizatoric de a realiza 

obiectivele propuse în vederea îmbunătățirii transportului public de persoane în municipiul 

Alexandria și modernizării infrastructurii.  

Prin HCL nr.284/2017 a fost stabilita modalitatea de gestiune a transportului public de 

calatori in municipiul Alexandria. 

Conform platformei suport pentru implementarea contractelor de servicii publice “durata 

contractului de servicii publice este limitata la cel mult 6 ani pentru transportul rutier … in 

conformitate cu prevederile art.28, alin. (1), lit.a) si b) din Legea nr.92/2007, fara a fi necesara 

adoptarea altor documente”. 

Fata de cele prezentate, propunem elaborarea unui proiect de hotarare cu privire la 

modificarea anexei la HCL nr.284/10.10.2017. 

 

  

 Directia Tehnic Investitii                  Directia Economica                Directia Juridic Comercial 
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