ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea modelului de contract de delagare a gestiunii serviciului de
transport public local de personae prin curse regulate în municipiul Oneşti
Consiliul Local al Municipiului Oneşti, întrunit astăzi, 20 mai 2013, în şedinţă ordinară,
Având în vedere Expunerea de motive a Primarul municipiului Victor Laurenţiu Neghină nr.
2684/16.05.2013, Raportul de specialitate al Serviciului monitorizare utilităţi publice şi control al
activităţii de transport nr.2685/16.05.2013, Avizul Comisiei de studii şi prognoze economicosociale, buget, finanţe, agricultură şi administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi
comerţ ;
În conformitate cu prevederile art.4 din Legea serviciilor de transport public local
nr.92/2007, ale Normei de aplicare a Legii nr.92/2007, aprobată prin Ordinul Ministerului
Internelor şi Reformei Administrative nr.353/2007, a art.23 din Legea serviciilor comunitare de
utilităţi publice nr.51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile
Ordinului Ministerului Transportului nr.972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru
efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public
local, a Ordinului nr.263/2007 a ANRSC privind normele cadru privind modalitatea de atribuire a
contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local;
În temeiul art. 36, alin.(2), lit.d), art.36, alin (6), lit. a), pct. 14 şi art. 45, alin. (1),
art.115, alin.1, lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1– Se aprobă modelul de contract de delagare a gestiunii serviciului de transport public
local de persoane prin curse regulate în municipiul Oneşti, conform Anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 – Se împuterniceşte Primarul municipiului Oneşti să semneze contractul de delagare a
gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Oneşti
Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică:
– Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău;
– Primarului municipiului Oneşti.

Preşedinte de şedinţă,
Tofan Ion

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului,
Cons. jur. Daniel Spânu

Nr. 72
din 20 mai 2013

ANEXĂ
la Hotărârea Nr.72
din 20 mai 2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEŞTI
CONSILIUL LOCAL

CONTRACT de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane
din municipiul ONEŞTI
Nr. ............ din ..............,încheiat la sediul Municipiului Oneşti

CAPITOLUL I.
Părţile contractante
Consiliul Local al Municipiului Oneşti, cu sediul în municipiul Oneşti, B-dul Oituz, nr. 17, judeţul
Bacău, reprezentat prin, Victor Laurentiu NEGHINĂ, având funcţia de PRIMAR, în calitate de delegatar, pe
de o parte,
şi
…………………………….…..., cu sediul în …………… str. …………. nr. ……… judeţul …., înregistrat
sub
nr. ……………….. la Registrul Comerţului, având contul nr. ……………………………… , deschis la
Banca ………………………... , codul unic de înregistrare …….., reprezentată legal prin ………
…………., în calitate de delegant, pe de altă parte.
În baza H.C.L. nr …………. pentru aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport local de
persoane, şi a Procesului-verbal nr. ………….., încheiat în urma ………….. din ………………
CAPITOLUL II
Obiectul contractului de delegare a gestiunii
ARTICOLUL 1
1.1. Obiectul contractului de delegare a gestiunii este:
Efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate cu autobuze, conform prevederilor
stipulate în caietul de sarcini anexă la prezentul contract
1.2. Obiectivele delegatarului:
a) dezvoltă, promovează calitatea şi eficienţa transportului public local de persoane în scopul asigurării
mobilităţii populaţiei în funcţie de necesităţile acesteia şi de dezvoltarea economică a localităţii;
b) stabileşte structura reţelei de trasee pentru transport de persoane în funcţie de dezvoltarea economică a
localităţii, în concordanţă cu cererile de transport stabilite pe baza studiilor de mobilitate a populaţiei;
c) păstrează prerogativele privind promovarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a transportului public
local de persoane;
d) organizează, reglementează, controlează şi monitorizează transportul public local de persoane pe raza
localităţii respective, în conformitate cu reglementările în vigoare;
e) urmăreşte ca exploatarea bunurilor de delegare/închiriate să se realizeze în condiţii care să asigure
executarea transportului public local de persoane în condiţii de regularitate, siguranţă şi confort pe întreaga
durată a contractului de delegare a gestiunii;
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f) asigură modernizarea infrastructurii aferente transportului public local de persoane, care să se realizeze în
conformitate cu reglementările urbanistice în vigoare;
g) asigură protecţia socială a grupurilor de persoane defavorizate prin acordarea de subvenţii şi facilităţi.
1.3. În derularea contractului de delegare a gestiunii, delegantul va utiliza următoarele categorii de bunuri:
a) - delegantului nu i s-au predat bunuri aparţinând unitatii administrativ-teritoriale.
b) bunuri proprii; bunurile care aparţin delegantului şi sunt utilizate de către acesta pe întreaga perioadă a
delegării de gestiune.
c) bunurile pe care delegantul activităţii de transport le realizează din fonduri proprii rămân în proprietatea
acestuia pe toată durata contractului de delegare a gestiunii, precum şi după expirarea acestuia, dacă nu s-a
convenit altfel;
CAPITOLUL III
Durata contractului
ARTICOLUL 2
2.1. Durata contractului de delegare a gestiunii este de 6 ani şi acesta intră în vigoare începând cu data de
01.07.2013.
2.2. Caietul de sarcini şi anexele care fac parte integrantă din contractul de delegare a gestiunii, din care
decurg şi efectele economico-financiare, pot fi revizuite anual, cu acordul ambelor părţi.
2.3. La expirarea duratei contractului de delegare a gestiunii va avea loc o nouă licitaţie.
CAPITOLUL IV
Preţuri, tarife, subvenţii şi alte prevederi financiare
ARTICOLUL 3
3.1. Pentru delegarea gestiunii transportului public local de persoane din municipiul Oneşti, pe traseul
nr..….. delegantul datorează lunar o sumă în valoare de …… euro, sub formă de redevenţă ce se va plăti în
lei la cursul BNR din ziua plăţii redevenţei.
ARTICOLUL 4
Redevenţa/chiria astfel calculată va fi virată până la data de 01 a lunii următoare perioadei de referinţă în
contul RO29TREZ06221300205XXXXX deschis la Trezoreria Oneşti sau achitată în numerar la casieria
Primăriei municipiului Oneşti.
ARTICOLUL 5
Nevirarea sumelor datorate la data şi în condiţiile prevăzute la art. 4 atrage penalităţi pentru fiecare zi de
întârziere asupra sumei datorate, stabilite conform legislaţiei în vigoare pentru creanţele bugetare.
ARTICOLUL 6
Dacă întârzierea virării sumelor datorate este mai mare de 15 zile faţă de termenul scadent şi dacă în
această perioadă nu este invocată forţa majoră, delegatarul va iniţia instituirea procedurii de reziliere a
contractului de delegare a gestiunii, cu notificarea acestei intenţii către delegant.
ARTICOLUL 7
Delegantul este autorizat să perceapă de la beneficiarii transportului contravaloarea serviciilor prestate pe
bază de legitimaţii de călătorie valabile la tarifele în vigoare, avizate conform metodologiei prevăzute de
reglementările legale. La data încheierii prezentului contract de delegare a gestiunii sunt în vigoare tarifele
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menţionate în oferta depusă de delegant în cadrul licitaţiei publice deschise de atribuire a prezentului
contract.
ARTICOLUL 8
8.1. Stabilirea sau modificarea tarifelor se va face cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data
respectivă.
8.2. Tarifele practicate, inclusiv sumele destinate protecţiei sociale puse la dispoziţie de delegatar trebuie să
acopere cel puţin cheltuielile legate de realizarea serviciului prestat, plata tuturor taxelor şi impozitelor
prevăzute de lege, inclusiv o cotă de 5% profit minim convenit.

8.3. Tarifele practicate la data semnării prezentului contract sunt tarifele din anexa nr.1(studiul de
oportunitate) aprobate prin H.C.L. nr. 24 din 28 februarie 2013, respectiv :
Preţ bilet /călătorie = 2,5 ron inclusiv TVA
8.4.Valoarea subvenţiilor pentru serviciile de transport public local de persoane, aprobate prin HCL nr
42/18 iunie 2009, HCL nr,.75 din 24 august 2012, vor face obiectul unui contract distinct.
ARTICOLUL 9
Delegantul va finanţa lucrările de întreţinere, reparaţii, modernizare sau înlocuire a mijloacelor de
transport, în condiţiile şi pe baza programului aprobat.
CAPITOLUL V.
Drepturile părţilor
A.Drepturile delegantului
ARTICOLUL 10
Delegantul are următoarele drepturi:
a) să încaseze tarifele aferente transportului public local de persoane prestat;
b) să actualizeze tarifele cu indicele preţurilor de consum;
c) să utilizeze patrimoniul propriu sau delegat pentru asigurarea serviciului de transport public local de
persoane;
d) să beneficieze de o despăgubire adecvată şi efectivă pentru prejudiciile aduse în caz de modificare
unilaterală a contractului de către delegatar;
e) în cazul în care continuarea activităţii ar conduce la creearea de importante prejudicii patrimoniului
încredinţat, să ceară întreruperea executării transportului public local de persoane;
f) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către delegatar, conform legislaţiei în vigoare, se poate
adresa instanţei competente;
g) să constate şi să sancţioneze abaterile de la normele de transport conform legislaţiei în vigoare;
h) să aibă acces liber şi nediscriminatoriu la activităţile de transport rutier desfăşurate pe drumul public.
B. Drepturile delegatarului
ARTICOLUL 11
Delegatarul are următoarele drepturi:
a) asocierea intercomunală, în vederea realizării unor investiţii de interes comun în domeniul infrastructurii
aferente transportului public local de persoane;
b) acordarea de facilităţi operatorilor de transport pentru încurajarea dezvoltării transportului public local de
persoane, corelată cu veniturile proprii;
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c) contractarea sau garantarea, în condiţiile legii, a împrumuturilor pentru finanţarea programelor de
investiţii din infrastructura aferentă transportului public local de persoane, precum şi contractarea de lucrări
noi, extinderi, dezvoltări de capacităţi, reabilitări şi modernizări, care se fac prin licitaţie publică organizată
potrivit legii;
d) în cazul unor abateri grave şi/sau repetate poate rezilia contractul de delegare a gestiunii serviciului de
transport public local de persoane şi va solicita comisiei de autorizare retragerea autorizaţiei operatorului
căruia i s-a delegat transportul public local de persoane.
CAPITOLUL VI
Obligaţiile părţilor
A. Obligaţiile delegantului
ARTICOLUL 12
12.1. Delegantul este obligat să respecte regulile asumate prin contractul de delegare a gestiunii şi caietul de
sarcini, Legea serviciului public de transport local, legislaţia subsecventă acesteia, precum şi reglementările
aprobate de consiliul local în domeniu transportului public local.
12.2. Delegantul este obligat:
a) să efectueze transportul public local de persoane conform prevederilor din caietul de sarcini, în condiţii
de calitate, siguranţă, regularitate şi eficienţă;
b) să fundamenteze şi să supună delegatarului tarifele ce vor fi utilizate în activitatea de transport public
local de persoane;
c) să nu delege servicii şi bunuri care fac obiectul delegării de gestiune;
d) să plătească redevenţa la valoarea prevăzută şi la termenul stabilit în contractul de delegare a gestiunii.
e) să nu încarce artificial costurile de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale prevăzute în
normele privind achiziţiile de lucrări, bunuri sau servicii;
f) să pună la dispoziţie publicului călător mijloace de transport care să îndeplinească condiţiile impuse de
legislaţia în vigoare privind siguranţa circulaţiei şi protecţia mediului;
g) să efectueze întreţinerea curentă, reparaţiile curente şi accidentale care se impun, în limita bugetului
aprobat, la bunurile delegate/închiriate de la delegatar, conform programelor de întreţinere, reparaţii, dotări
şi investiţii aprobate de acesta;
h) să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiţii din surse proprii, precum şi diferenţa de tarif
pentru protecţie socială, conform legislaţiei în vigoare, pentru a fi supuse aprobării consiliului local.
i) să transmită delagatarului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului ca urmare a scoaterii din
funcţiune a unor mijloace fixe şi intrărilor de bunuri prin investiţii, precum şi situaţia patrimoniului public
(cantitativ şi valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an, pentru înregistrarea în contabilitatea
delegantului;
j) la încetarea contractului de delegare a gestiunii să restituie delegatarului în deplină proprietate bunurile de
retur, în mod gratuit şi libere de orice sarcini, cu uzura normală proporţională cu durata utilizării;
k) la încetarea contractului de delegare a gestiunii din alte cauze decât prin ajungerea la termen, excluzând
forţa majoră şi cazul fortuit, să asigure continuitatea prestării activităţii, în condiţiile stipulate în contract,
până la preluarea acesteia de către delegatar sau de alt delegant, dar nu mai mult de 90 de zile;
l) în cazul în care sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de natură să conducă la
reducerea activităţii, va notifica de îndată acest fapt delegatarului, în vederea luării măsurilor ce se impun
pentru asigurarea continuităţii activităţii;
m) să încheie şi să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele de transport deţinute, precum şi
asigurarea călătorilor şi bunurilor acestora, conform prevederilor legislaţiei în vigoare privind asigurările;
n) să informeze permanent călătorii cu privire la traseele, programele de circulaţie deservite, tarifele
aplicate, precum şi modificarea acestora;
o) să aplice normele de protecţie a muncii specifice activităţii desfăşurate în cadrul serviciului contractat;
p) să asigure accesul organelor de control ale delegatarului la informaţiile privind executarea serviciului
delegat şi modul de exploatare a mijloacelor de transport, a infrastructurii aferente şi a bunurilor
delegate/închiriate, după caz;
4

r) să utilizeze numai legitimaţiile de călătorie tipizate, cu regim special, asigurate prin grija delegantului,
conform prevederilor legale.
s) să predea delegatarului, la încheierea contractului, toată documentaţia tehnico-economică referitoare la
serviciul delegat, bunurile şi infrastructura delegata/închiriată, planurile de reţele, schemele tehnologice şi
alte documente stabilite prin contract, pe bază de proces-verbal;
ş) să respecte orice prevederi care derivă din reglementările în vigoare, respectiv din hotărârile consiliului
local.
B. Obligaţiile delegatarului
ARTICOLUL 13
13.1. Delegatarul este obligat să respecte clauzele asumate prin contractul de delegare a gestiunii şi caietul
de sarcini, Legea serviciului public de transport local, legislaţia subsecventă acesteia, precum şi
reglementările aprobate de consiliul local în domeniu transportului public local .
13.2. Delegatarul este obligat:
a) să asigure controlul şi monitorizarea respectării condiţiilor cuprinse în prezentul contract de delegare a
gestiunii, în caietul de sarcini şi în normele-cadru prevăzute de legislaţia în vigoare şi hotărârile Consiliului
local;
b) să intervină, la cerere, în rezolvarea problemelor care depăşesc posibilităţile de soluţionare ale
delegantului;
c) să faciliteze delegantului autorizarea lucrărilor şi investiţiilor pe domeniul public şi privat, necesare
realizării serviciului delegat, în conformitate cu reglementările legale;
d) să medieze, pe baza competenţelor şi a cadrului legal, eventualele divergenţe, sesizări, plângeri etc. care
apar între delegant şi beneficiarii serviciului delegat.
e) să răscumpere, la încetarea contractului de delegare a gestiunii, plusurile valorice, dotările realizate cu
aprobarea sa de către delegant, prin investiţii finanţate din sursele proprii ale acestuia, la valoarea rămasă
neamortizată până la data respectivă;
f) să aprobe tarifele pentru transportul public local de persoane, precum şi subvenţia care se plăteşte de la
bugetul local pentru acoperirea diferenţei dintre costurile înregistrate de operatorul de transport public şi
veniturile efective încasate pentru transportul asigurat diferitelor categorii de persoane;
g) să propună pentru aprobare consiliului local strategia de dezvoltare pe termen mediu şi lung a serviciului
de transport public local de persoane şi programele de investiţii corespunzătoare acestui scop;
h) să îşi asume pe perioada derulării contractului de delegare a gestiunii toate responsabilităţile şi obligaţiile
ce decurg din calitatea sa de proprietar, cu excepţia celor transferate în mod explicit în sarcina delegantului
prin caietul de sarcini;
i) să notifice delegantului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor sau intereselor
delegantului;
j) să intervină ferm în cazurile de concurenţă neloială care perturbă desfăşurarea activităţii delegantului;
k) să asigure exclusivitate delegantului în exploatarea traseelor contractate de acesta în baza prevederilor din
caietul de sarcini;
l) să nu modifice în mod unilateral contractul de delegare a gestiunii în afară de cazurile prevăzute expres de
lege sau de prevederile contractului.

CAPITOLUL VII
Clauză contractuală privind protecţia mediului
ARTICOLUL 14
Delegantul se obligă ca pe perioada derulării contractului de delegare a gestiunii să respecte legislaţia,
reglementările, precum şi hotărârile autorităţilor administraţiei publice locale în vigoare privind protecţia
mediului.
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CAPITOLUL VIII
Răspunderea contractuală
ARTICOLUL 15
Pentru nerespectarea obligaţiilor stabilite prin contractul de delegare a gestiunii şi caietul de sarcini
părţile datorează penalităţi şi daune prevăzute de lege.
CAPITOLUL IX
Forţa Majoră
ARTICOLUL 16
16.1. Forţa majoră, definită conform legii, apără de răspundere partea care o invocă.
16.2. În cazul în care una dintre părţi nu îşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute în prezentul contract de
delegare a gestiunii, invocând forţa majoră, aceasta este obligată să notifice celeilalte părţi în scris, în
termen de 5 zile de la apariţia motivului invocat, începutul şi sfârşitul respectivului caz de forţă majoră.
Partea care nu va respecta această clauză îşi va asuma toate riscurile şi consecinţele ce decurg.
ARTICOLUL 17
Întârzierea sau neexecutarea obligaţiilor asumate din motive de forţă majoră nu atrage pentru nici una
dintre părţi penalizări sau alte compensaţii. Perioada de executare a contractului de delegare a gestiunii va fi
prelungită cu perioada pentru care a fost invocată şi acceptată forţa majoră.
ARTICOLUL 18
Dacă una dintre părţi reziliază unilateral contractul de delegare a gestiunii fără justă cauză, aceasta va fi
ţinută să compenseze daunele ce rezultă.
ARTICOLUL 19
Dacă delegantul este un grup de operatori asociaţi, orice neîndeplinire a sarcinilor contractuale şi a
prevederilor caietului de sarcini din partea unui membru asociat rămâne în sarcina grupului asociat. În cazul
retragerii unui operator dintr-un grup de operatori asociaţi, grupul de operatori respectiv este obligat să preia
sarcinile şi obligaţiile acestuia care derivă din contract şi caietul de sarcini.
CAPITOLUL IX
Litigii
ARTICOLUL 20
20.1. Părţile vor depune toate diligenţele necesare pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînţelegerilor
rezultate din executarea prezentului contract de delegare a gestiunii.
20.2. Pentru soluţionarea eventualelor litigii părţile pot stipula în prezentul contract de delegare a gestiunii
clauze compromisorii.
ARTICOLUL 21
Eventualele litigii care nu pot fi rezolvate conform prevederilor art. 20 se vor soluţiona pe calea instanţelor
judecătoreşti competente, potrivit legii, de la sediul delegantului.
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CAPITOLUL X
Încetarea contractului de delegare a gestiunii
ARTICOLUL 22
22.1. Prezentul contract de delegare a gestiunii încetează în următoarele situaţii:
a) la expirarea duratei stabilite în contractul de delegare a gestiunii, dacă părţile nu au convenit în scris
condiţiile legale de prelungire;
b) în cazul denunţării unilaterale justificate de către delegatar a contractului de delegare a gestiunii; acesta
va trimite o notificare prealabilă de 90 de zile, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina
delegantului;
c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către delegant, prin reziliere unilaterală de către
delegant, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina delegantului;
d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către delegant, prin reziliere unilaterală de către
delegant, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina delegantului;
e) în cazuri de forţă majoră, fără plata unei despăgubiri;
f) autorizaţia (licenţa)de executare a transportului public local de persoane a expirat sau a fost retrasă
definitiv;
g) prin răscumpărarea delegarii serviciului în cazuri justificate, pe baza unui act administrativ al autorităţii
care a aprobat delegarea gestiunii şi a unei documentaţii de stabilire a valorii răscumpărării; în acest caz de
încetare a delegării gestiunii nu se percep daune;
h) conţine alte clauze privind rezilierea, fără a aduce atingere cauzelor şi condiţiilor reglementate de lege.
22.2. La încetarea din orice cauză a contractului de delegare a gestiunii bunurile ce au fost utilizate de
delegant în derularea contractului vor fi repartizate după cum urmează:
a) bunurile de retur revin de drept delegatarului, gratuit şi libere de orice sarcini;
b) bunurile proprii rămân în proprietatea delegantului;
c) bunurile de preluare vor fi preluate conform prevederilor stabilite de părţile contractante.
CAPITOLUL XI
Alte clauze
ARTICOLUL 23
Suplimentar, părţile mai convin următoarele:
a) legitimaţiile de călătorie vor fi tipizate cu regim special şi vor fi utilizate ca legitimaţii universal valabile
sau ca legitimaţii individualizate, în cazurile convenite, respectiv pe trasee, grupe de trasee sau pe întreaga
reţea de trasee;
b) modalitatea de distribuţie a veniturilor realizate din utilizarea legitimaţiilor de călătorie universal valabile
între operatorii de transport deleganti ai serviciului se stabileşte prin contract între delegatar şi aceştia;
c) nivelul şi condiţiile acordării subvenţiilor privind protecţia socială, modul de calcul, modul de plată şi
perioadele în care se poate efectua regularizarea cuantumurilor subvenţiilor vor fi stabilite prin contractul
menţionat la lit. b);
CAPITOLUL XII
Dispoziţii finale
ARTICOLUL 24
Prezentul contract de delegare a gestiunii are la bază următoarele documente de referinţă:
a) Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările ulterioare;
b) Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările ulterioare;
c) Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, Republicată, cu modificările ulterioare;
d) Ordinul MIRA nr.353/2007 pentru aprobarea Normei de aplicare a Legii serviciilor de transport public
local nr. 92/2007;
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e) Ordinul ANRSCUP nr.263/2007 pentru aprobarea Normei-cadru privind modalitatea de atribuire a
contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local;
f) Ordinul A.N.R.S.C.U.P. nr. 243/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau
modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori mărfuri în regim de
taxi.
g)Ordonanţta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere cu modificarile şi completările ulterioare.
ARTICOLUL 25
25.1. Modificarea prezentului contract de delegare a gestiunii se face numai prin act adiţional încheiat între
părţi.
25.2. Delegatarul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract de delegare a gestiunii
numai din cauze justificate, cu notificarea prealabilă a delegantului.
25.3 Contractul de delegare a gestiunii nu poate fi modificat prin act adiţional, în sensul introducerii în
obiectul acestuia a unei activităţi care nu a făcut obiectul delegării gestiunii.
ARTICOLUL 26
26.1. Prezentul contract de delegare a gestiunii, împreună cu caietul de sarcini şi anexele care fac parte
integrantă din acesta, reprezintă voinţa părţilor.
26.2 Contractul de delegare a gestiunii va fi încheiat în limba română şi va fi interpretat conform legilor din
România.
26.3. Prezentul contract de delegare a gestiunii intră în vigoare la data de ……….. şi a fost încheiat în 2
(două)
exemplare.
Delegatar,

Delegant,

CONSILIUL LOCAL ONEŞTI,

S.C. ……………….

PRIMAR,
Victor Laurenţiu NEGHINĂ
DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Neculai Găbureanu
Biroul juridic,
Serviciul Monitorizare Utilităţi Publice şi
Control al Activităţii de Transport

Preşedinte de şedinţă,
Tofan Ion
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Contrasemnează,
Secretarul Municipiului,
Cons. jur. Daniel Spânu

