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Anexă la H.C.L.nr. 26/29.02.2016 

CONTRACT DE ACORDARE A SUBVENŢIEI PENTRU 

TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ÎN COMUNA SOARS 

Nr.1562/26.02.2016 .. 

Încheiat astăzi 26.04.2016.  

I. PĂRŢILE: 

COMUNA SOARS cu sediul în Șoarș, nr. 111, reprezentata de Primarul comunei Șoarș, domnul 

Timiș Dănuț-Ioan, în calitate de Finanţator/Autoritate Competentă, pe de o parte 

si 
SC MILUCVI TOUR SRL cu sediul în  Fagaras, Bdul Unirii, bloc 3, et.1, ap.7, înmatriculare la 

Registrul Comerţulului J08/1037/2012, CUI  RO 30418928, având cont nr. 

 _____________________ deschis la  _________________________ , telefon/fax.  __________________  

reprezentată prin Mija Lucia-Victor, având funcţia de Administrator, în calitate de Beneficiar de Subvenţie, 

pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract, cu respectarea prevederilor O.G. nr. 97/1999 

privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de transport rutier intern şi de transport pe căile 

navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a următoarelor clauze: 

II. OBIECTUL şi DURATA CONTRACTULUI 

Art. 1. Obiectul contractului îl reprezintă realizarea de către BENEFICIARUL DE SUBVENŢIE a 

serviciului public subvenţionat de transport public local de călători în condiţiile menţionate în prezentul 

contract, prin curse regulate, conform Anexei nr. 1. 

Art. 2. FINANŢATORUL va subvenţiona activitatea de exploatare şi de transport a BENEFICIARULUI 

DE SUBVENŢIE, prin punerea la dispoziţia acestuia a unei sume de bani, sub formă de subvenţie bugetară, în 

conditiile indeplinirii unei obligaţii tarifare, potrivit dispoziţiilor prezentului contract. 

Art. 3. Durata acestui contract este de la 01.05.2016 până la 30.05.2019. 

III. CATEGORIILE DE PERSOANE CARE BENEFICIAZĂ DE SERVICIUL DE 

TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI SUBVENŢIONAT 

Art 4. Urmatoarele categoriile de persoane care beneficiază de serviciul de transport public 

local de călători, beneficiaza de subvenţii directionate, prevăzute în Hotararea de Consiliul Local 

nr. 26/2016 privind aprobarea in condiţiile legii, a  facilităţilor la transportul urban de călători şi a 

condiţiilor de acordare a acestora, şi anume: 

- elevii si studenţii, care pot solicita abonamente, în baza adeverintelor emise scoli/facultati si copiilor 

actelor de identitate; 

- eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, veteranii 

de razboi, precum si invalizii si vaduvelor de razboi, ce beneficiază de abonamente gratuite, în baza 

documentelor justificative care atesta condiţiile impuse de lege şi copiilor dupa actele de identitate; 

- elevii şi studenţii domiciliaţi în Comuna Soars care frecventeaza cursurile instituţiilor de învăţământ 



liceal şi universitar, cursurile de zi in Municipiul Fagaras beneficiază de reducerea tarifului cu 50% a 

abonamentelor lunare eliberate; 

- nevazatorii si persoanele cu handicap, care beneficiază de gratuitate,in limita a 12 bilete în baza 

certificatelor de nevazator si a certificatelor care atesta gradul de incadrare in grupa de handicap si a copiilor 

dupa actele de identitate. 

IV. RUTELE PE CARE SE DESFĂŞOARĂ SERVICIUL PUBLIC SUBVENŢIONAT 
DE TRANSPORT   

Art. 5. Ruta pe care se desfăşoară serviciul public subvenţionat de transport este: 

Barcut – Soars-Fagaras tur-retur 

Art. 6. Programul de circulaţie pe rutele stabilite, se desfăşoară conform graficului de circulatie anexat licentei 

de traseu. 

V. OBLIGAŢIILE DE EXPLOATARE ŞI DE TRANSPORT, PRECUM ŞI CONDIŢIILE DE 

CALITATE ÎN CARE URMEAZĂ SĂ SE DESFĂŞOARE SERVICIUL PUBLIC 

SUBVENŢIONAT DE TRANSPORT 

Art. 7. Beneficiarul de subvenţie are obligaţia de a asigura toate serviciile complementare serviciului 

public subvenţionat de transport, şi anume: 

1. să asigure afişarea la părţile din faţă şi laterală dreapta ale mijlocului de transport a indicativului şi a 

capetelor traseului; la partea din spate a mijlocului de transport se va afişa cel puţin indicativul traseului. 

Elementele de informare menţionate anterior vor fi iluminate corespunzător pe timp de noapte sau în condiţii 

de vizibilitate scăzută; 

2. să asigure afişarea în salonul mijlocului de transport a hărţii schematice care să permită vizualizarea 

traseului, a instrucţiunilor privind modul de desfăşurare a transportului, a obligaţiilor publicului călător şi a 

altor informaţii de utilitate publică privind transportul, stabilite prin reglementările în vigoare; 

3. să asigure vânzarea legitimaţiilor/abonamentelor de călătorie în punctele special amenajate în acest 

sens, stabilite de comun acord cu autoritatea administraţiei publice locale; 

4. în staţiile din programul de circulaţie, să asigure afişarea traseului, a intervalelor de succedare a 

curselor, precum şi a hărţilor simplificate cu indicarea traseului şi staţiilor pentru informarea publicului 

călător; 

5. să emită abonamente de călătorie cu respectarea reglementărilor în vigoare, inclusiv pentru categoriile 

sociale care beneficiază de reduceri ale costului abonamentului; 

6. să asigure accesul liber şi nediscriminatoriu la transport, în baza documentelor stabilite de 

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

7. să asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani; 

8. mijlocul de transport trebuie să aibă locuri rezervate pentru persoane cu handicap, bătrâni, femei 

însărcinate, persoane cu copii în braţe; 

9. să supravegheze urcarea şi coborârea călătorilor, să nu plece mijlocul de transport din staţii cu uşile 

deschise sau cu călători aflaţi pe scările acestuia, precum şi cu călători agăţaţi de exteriorul caroseriei; 

10. să nu admită la transport în salonul mijlocului de transport materii mirositoare, inflamabile, butelii de 

aragaz, tuburi de oxigen sau alte gaze, materiale explozibile, produse caustice ori acide, alte materiale sau 

obiecte care, prin format ori dimensiune, pot produce daune, vătămări corporale sau, prin natura materialului, 

pot murdări, ori alte obiecte sau mărfuri interzise la transportul public; 

11. să nu îmbarce călători peste capacitatea maximă admisă a mijlocului de transport; 

12. să asigure spaţiile necesare pentru bagajele de mână ale călătorilor; 

13. să îmbarce/debarce călători numai în staţiile special amenajate, prevăzute în programul de circulaţie; 

14. să utilizeze numai legitimaţii/abonamente de călătorie cu regim special, agreate de autoritatea 

administraţiei publice locale; 

15. să nu permită transportul călătorilor decât pe bază de legitimaţii/abonamente de călătorie valabile sau 

alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare; 



16. să ţină evidenţa curselor sosite şi plecate, la fiecare capăt de linie; 

17. să asigure înlocuirea mijlocului de transport imobilizat pe traseu; 

18. să asigure, prin dispecerate, urmărirea şi coordonarea în trafic a mijloacelor de transport, de 

intervenţie şi de depanare, precum şi aplicarea cu operativitate a măsurilor ce se impun în caz de eveniment, 

incident, accident sau alte situaţii care pot afecta desfăşurarea transportului, în vederea asigurării condiţiilor 

asumate privind regularitatea, siguranţa şi confortul; 

19. să dispună de echipaje de intervenţie şi depanare dotate corespunzător pentru degajarea drumului 

public sau a căii de rulare în cazul defectării mijlocului de transport etc.; 

20. să asigure informarea anticipată a publicului călător în legătură cu modificarea/suspendarea 

programului de circulaţie în caz de forţă majoră; 

21. să asigure, zilnic şi ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea şi dezinfectarea mijloacelor de 

transport; 

22. să asigure condiţiile de execuţie a transportului în condiţii de regularitate, siguranţă şi confort; 

23. mijloacele de transport trebuie să fie echipate cu instalaţie de încălzire/condiţionare a aerului 

în stare de funcţionare; 

24. să asigure aspectul estetic corespunzător al mijlocului de transport; 

25. să asigure călătorii şi bagajele acestora pentru riscurile ce cad în sarcina operatorului de 

transport; 

26. la bordul mijlocului de transport trebuie să existe mijloace de prevenire şi combatere a incendiilor, 

precum şi ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate; 

27. mijloacele de transport trebuie să aibă inspecţia tehnică periodică sau, după caz, revizia tehnică 

periodică efectuată la termen; 

28. să prezinte fişele de calcul şi documentele justificative care insotesc facturile fiscale, la Primaria 

Comunei Soars şi, la expirarea duratei contractului, să asigure păstrarea şi arhivarea acestora conform 

prevederilor legale. 

VI. MODUL ŞI TERMENELE DE PLATĂ A SUBVENŢIILOR. PERIOADELE ÎN CARE SE 

EFECTUEAZĂ REGULARIZAREA CUANTUMULUI SUBVENŢIILOR 

Art. 8.  

(2) Modalitatea de acordare de către Consiliul local a subvenţiilor alocate pentru acoperirea 

cheltuielilor de transport public local de persoane este următoarea: 

a) Primaria Comunei Soars va primi biletele cu cel putin 10 zile inainte de intai ale lunii pentru care 

sunt emise.  

b) Beneficiarii vor solicita aceste bilete la care sunt indreptatiti astfel incat sa le poate utiliza in 

perioada de valabilitate. 

c) Pretul unui bilet pe ruta Barcut-Fagaras este de 6 lei(TVA inclus) , pe ruta Barcut-Soars este de 4 

lei, pe ruta Soars-Fagaras 5 lei(TVA inclus). 

d) Factura se depune lunar, in in cursul lunii pentru care sunt emise biletele, fiind scadenta in termen 

de cel mult 15 zile de la data emiterii. 

e)  

-pentru abonamente lunare tariful exte urmatorul :  

-ruta Barcut-Fagaras -180 lei 

-ruta Soars-Fagaras-160 lei 

 



VII. MODIFICAREA, SUSPENDAREA, ÎNCETAREA ŞI REZILIEREA CONTRACTULUI 

Art. 9. (1) Autoritatea competentă care a stabilit serviciul public subvenţionat de transport, reglementat în 

prezentul contract, poate hotărâ modificarea, suspendarea, încetarea sau rezilierea contractului, după caz, în 

următoarele situaţii: 

a) dacă acest serviciu poate fi efectuat printr-un alt mod de transport, în condiţii de preţ şi de calitate mai 

avantajoase. În acest caz vechiul serviciu public subvenţionat de transport încetează în momentul în 

care noul serviciu începe să funcţioneze; 

b) dacă operatorul de transport dovedeşte că nu mai poate efectua acest serviciu; 

c) din cauza lipsei surselor de finanţare pentru plata subvenţiilor. 

(2) Prezentul contract poate înceta şi în cazul apariţiei oricăreia din următoarele situaţii: 
• acordul părţilor în sensul încetării contractului; 
• încetarea activităţii uneia din părţile contractante. 

(3) Încetarea contractului, indiferent de modalitatea în care are loc, nu produce niciun fel de efecte asupra 

obligaţiilor deja scadente la momentul respectiv. 

(4) Modificarea prezentului contract se poate realiza prin acte adiţionale încheiate cu acordul părţilor. 

VIII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ. 

Art. 10. (1) Nerespectarea de către BENEFICIARII DE SUBVENŢIE a obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract a curselor regulate, a obligaţiilor de a respecta tarifele impuse de Consiliul Local al 

Comunei Soars atrage de drept decăderea BENEFICIARULUI din dreptul de a mai primi subvenţia. 

(2) Nerespectarea modalităţii de acordare a subvenţiei prevăzute la Capitolul VI din prezentul contract atrage 

de drept decăderea BENEFICIARILOR din dreptul de a mai primi subvenţia.  



BENEFICIAR, 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA 

CONSILIER LOCAL  

APROBAT 
PRIMAR 

 

IX. FORŢA MAJORĂ ŞI DISPOZIŢII FINALE 

Art. 11. Cazul de forţă majoră exonerează de răspundere partea care îl invocă, în condiţiile legii, în termen 

de 5 zile de la data ivirii lui. 

Art. 12. Litigiile ivite cu ocazia executării prezentului contract se soluţionează pe cale amiabilă, urmând 

ca în cazul în care aceasta nu este posibilă să fie înaintat spre soluţionare instanţei de judecată competente. 

Art. 13. În caz de neexecutare, contractul se consideră desfiinţat de drept, fără a mai fi necesară punerea 

în întârziere şi vreo altă formalitate prealabilă. 

Art. 14. Prevederile prezentului contract se aplică începând cu data de _____ . __ . _______ , dată de la 

care orice alte prevederi contrare încetează. 

Prezentul contract a fost redactat şi semnat în 2 exemplare, astăzi ___ . __ . _______ , ambele cu valoare 

de original, din care un exemplar pentru FINANŢATOR şi unul pentru BENEFICIARUL DE SUBVENŢIE. 

Anexele nr. 1 - 2 fac parte integrantă din prezentul contract. 

FINANŢATOR,
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÎNTOCMIT : 
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HOTARAREA NR.26 

Din 29 februarie 2016 

privind   aprobarea metodologiei de acordare a biletelor si abonamentelor  de transport in comun de calatorii 

gratuite si subventionate 

 

 Consiliul Local Soars, intrunit in sedinta ordinara  in data de 29.02.2016 

 Analizand la initiativa Primarului comunei Soars Expunerea de motive si Raportul de specialitate al 

Compartimentului de asistenta sociala  prin care s-a propus aprobarea metodologiei de acordare a biletelor si 

abonamentelor  de transport in comun de calatorii gratuite si subventionate,  

 Avand in vedere prevederile art.15 lit.b din Legea nr.44/1994, art.6 alin.2 , lit.b din Decretul-Lege 

nr.118/1990 republicat, art.23 alin.1 din Legea nr.448/2006 republicata si actualizata,  art.104 alin.3 din legea 

nr.128/1997 modificata de Legea nr.108/2007 si art.36 alin.6 pct.2 din Legea nr.215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata, 

             In temeiul art. 45 si art.115  alin 1 lit b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu 

modificarile si completarile ulterioare 

  

                                                           HOTARASTE 

  

            Art. 1 – Se aproba metodologia de acordare a biletelor si abonamentelor de transport in comun gratuite 

si subventionate, anexa la prezenta hotarare. 

           Art.2. Se aprobă Contractul de subventie privind Transportul Public Local de Călători, dintre SC 

MILUCVI TOUR SRL şi Comuna Soars, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

           Art. 3. Se mandatează Primarul Comunei Soars pentru a semna Contractul prevăzut la art.2.  

           Art. 4 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotariri se insarcineaza  Primarul Comunei Soars prin  

aparatul de specialitate. 

  

 

PRESEDINTE DE SEDINTA     VIZAT 

TAFTA NECULAI                         SECRETAR  
 

 

 

 

 
Hotararea a fost adoptata de catre Consiliul local Soars in sedinta ordinara din data de .......  cu un numar de ………  voturi din numarul total de 11 

consilieri locali in functie si ……… consilieri locali prezenti  
 
 
 
 
 



 

 

     ANEXAnr.1 LA HCL NR.26 DIN 29.02.2016 

 

METODOLOGIE 

Privind acordarea biletelor si abonamentelor de transport in comun de calatorii gratuite si 

subventionate 

OBIECTIVELE ACORDARII ACESTUI SERVICIU 

 Obiectivul principal al acestui serviciu il constituie acordarea unui sprijin din partea 

Consiliului local Soars persoanelor cu handicap, cadrelor didactice, studentilor, elevilor care au 

domiciliul in comuna Soars. 

 Serviciul consta in: 

 Acordarea de bilete si abonamente gratuite sau compensate catre urmatoarele categorii de 

persoane dupa cum urmeaza: 

-eroii si urmasi ai eroilor  Revolutiei din decembrie 1989 pot beneficia lunar de 2  bilete gratuite 

-nevazatorii si persoanele cu handicap pot beneficia lunar de 12 bilete gratuite 

-elevii si studentii pot beneficia de abonamente compensate 50% lunar 

MODUL DE ACORDARE 

 Biletele si abonamntele se acorda pe baza unui dosar ce va cuprinde: 

-copie CI/BI 

-cupon pensie 

-hotarare din care sa reiasa calitatea de beneficiar al Legii nr.189/2000 

-legitimatie urmasi eroi revolutie 

-certificat persoana handicap 

-pentru studenti si elevi carnetul  vizat anual 

FINANTARE 

Contravaloarea biletelor si abonamentelor va fi suportata din bugetul local . 

INFORMAREA POTENTIALILOR BENEFICIARI 

Cetatenii vor fi informati prin anunturi afisate la avizierul primariei si cele de pe fiecare sat la 

locurile de afisaj, pe site-ul primariei. 

 

 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA     VIZAT 

TAFTA NECULAI                         SECRETAR  
 


