ANEXA nr.1 la Hotărârea nr.169/2010

Regulament de organizare şi desfăşurare al transportului public local de persoane
prin curse regulate, efectuate cu autobuze
CAP. I
ART.1 - DISPOZITII GENERALE
(1) Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar privind efectuarea serviciilor de transport public
local de persoane prin curse regulate definind modalităŃile şi condiŃiile ce trebuie îndeplinite pentru
efectuarea serviciului, indicatorii de performanŃă, condiŃiile tehnice, precum şi raporturile dintre operatorii
de transport rutier/transportatorii autorizaŃi şi utilizatorii serviciilor.
(2) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciilor de transport public local de persoane prin curse
regulate efectuat cu autobuze;
Serviciile de transport public local de persoane se pot efectua numai în condiŃiile respectării prevederilor
prezentului regulament, ale Caietului de sarcini al serviciilor de transport public local, ale reglementărilor
ín vigoare din domeniul transporturilor rutiere.
(3) Transportul public local de persoane se efectuează cu respectarea ansamblului reglementărilor care
contribuie la îmbunătăŃirea siguranŃei rutiere, referitoare la condiŃiile pe care trebuie să le îndeplinească
mijloacele de transport, infrastructura rutieră, persoanele cu atribuŃii care concură la siguranŃa circulaŃiei şi
ceilalŃi participanŃi la trafic.
(4) Efectuarea serviciului de transport public local de persoane trebuie să asigure:
- creşterea nivelului de calitate al serviciului şi de confort al utilizatorilor serviciilor publice de transport
public local de persoane prin curse regulate;
- accesul la serviciile de transport public local şi protecŃia categoriilor sociale defavorizate;
- informarea publicului călător;
- executarea transportului public local de persoane prin curse regulate în condiŃii de regularitate, siguranŃă
şi confort;
- corelarea capacităŃii de transport cu fluxurile de călători existente;
- continuitatea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate.
(5) In sensul prezentului regulament, termenii şi noŃiunile utilizate se definesc după cum urmează:
a . activitate de transport public local - suma operaŃiunilor de transport care asigură, nemijlocit, deplasarea
persoanelor cu ajutorul vehiculelor sau al combinaŃiei de vehicule, pe distante şi în condiŃii prestabilite,
efectuate în cadrul unuia dintre serviciile prevăzute la art.l alin.(2);
b. autoritate de autorizare - compartimentul sau serviciul specializat de transport local din subordinea
primăriei;
c. autorizaŃie de transport - documentul eliberat de autoritatea de autorizare, prin care se atestă că
transportatorul îndeplineşte condiŃiile pentru accesul la efectuarea transportului public local;
d. caiet de sarcini al licenŃei de traseu - documentul care însoŃeşte licenŃa de traseu, care cuprinde în
principal cerinŃele pentru asigurarea programului de circulaŃie şi realizarea unui transport în condiŃii de
siguranŃă şi confort;
e. copie conformă a autorizaŃiei de transport - documentul eliberat de autoritatea de autorizare, în baza
autorizaŃiei de transport sau, după caz, a licenŃei de transport, pentru fiecare dintre autovehiculele sau
ansamblurile de vehicule rutiere deŃinute conform legii, care atestă atribuirea unuia dintre serviciile de
transport public local nominalizate la art. 1 alin. (2);
f. copie conformă a licenŃei de transport - documentul eliberat în baza licenŃei de transport de către
Autoritatea Rutieră Româna - A.R.R., în conformitate cu prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului
nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare dintre autovehiculele sau ansamblurile de vehicule
rutiere utilizate de operatorul de transport rutier la operaŃiuni de transport rutier;
g. licenŃă de transport - documentul eliberat de Autoritatea Rutieră Româna - A.R.R., în condiŃiile legii, care
atestă că deŃinătorul îndeplineşte condiŃiile de onorabilitate, capacitate financiară şi competenŃă
profesională, aceasta având acces la transportul rutier public;
h. licenŃă de traseu - documentul care dă dreptul operatorului de transport rutier să efectueze transport
public local de persoane prin curse regulate sau curse regulate speciale cu autobuze pe un anumit traseu,
conform programului de transport;
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i. persoană desemnată - persoana fizică care are calitatea de manager al activităŃii de transport rutier,
posesoare a unui certificat de competenŃă profesională şi care este angajată pe bază de contract de muncă să
conducă permanent şi efectiv activitatea de transport a operatorului de transport/transportatorului autorizat;
în cazul persoanelor fizice/asociaŃiilor familiale autorizate ca transportator, persoana desemnată trebuie să fie
persoana fizică sau unul dintre membrii asociaŃiei familiale;
j. program de circulaŃie - documentul utilizat în transportul public local de persoane prin curse regulate,
care conŃine în principal informaŃii privind traseul, capetele de traseu, lungimea traseului, staŃiile pentru
îmbarcarea/debarcarea călătorilor, distanŃele dintre staŃii şi intervalele de succedare a curselor;
k. program de transport public local - programul propus şi aprobat de Consiliul Local , prin care se stabilesc
traseele pentru transportul public local de persoane prin curse regulate pe raza municipiului Miercurea Ciuc, programele de circulaŃie, capetele de traseu, staŃiile publice, numărul şi capacitatea autobuzelor
necesare;
1. staŃie publică - punctul de pe traseul unui serviciu de transport public local de persoane prin curse
regulate, amenajat corespunzător, semnalizat printr-un indicator rutier şi care să aibă în dotare un panou
suplimentar pe care este ataşat orarul conform căruia opresc autobuzele pentru urcarea şi coborârea
persoanelor transportate;
m. traseu - parcursul care asigură legătura între mai multe obiective, cuprinse între două capete, pe care se
efectuează transport public local de persoane prin curse regulate şi curse regulate speciale;
n. utilizator al serviciului de transport public local - persoana fizică sau juridică beneficiară a unui
serviciu de transport public local.
ART. 2 Transportul public local de persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze
(1) Serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate se efectuează numai de către
operatorii de transport rutier/transportatorii autorizaŃi care deŃin licenŃe de traseu valabilă.
(2) Serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate se efectuează pe raza municipiului
Miercurea - Ciuc.
(3) Operatorii de transport/transportatorii autorizaŃi au obligaŃia de a deŃine la bordul mijlocului de transport
în comun, pe toată durata transportului public de persoane prin curse regulate, următoarele documente:
a) licenŃa de traseu şi caietul de sarcini al acesteia eliberat de Primăria Municipiului Miercurea - Ciuc;
b) programul de circulaŃie;
c) copia conformă a licenŃei de transport, în cazul autobuzelor
d) legitimaŃia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al operatorului de
transport/ transportatorului autorizat;
e) contractul de leasing în original ori o copie conformă cu originalul, în cazul în care autobuzul este utilizat
în baza unui asemenea contract;
f) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad ín sarcina
operatorului de transport/transportatorului autorizat, în copie;
g) certificatul de competenŃă profesională al conducătorului auto pentru transportul rutier public de persoane,
valabil;
h) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România , în cazul conducătorilor auto străini.
(4) LicenŃa de traseu se eliberează pentru traseele cuprinse în programele de transport rutier de persoane
prin curse regulate, însoŃită de caietul de sarcini al acesteia şi de programul de circulaŃie.
(5) LicenŃa de traseu se eliberează în numărul de exemplare corespunzător numărului mijloacelor de
transport în comun utilizat pentru efectuarea tuturor curselor prevăzute ín programul de circulaŃie.
6) Se execută pe rute şi cu programe de circulaŃie prestabilite de către Consiliul Local al Municipiului
Miercurea - Ciuc.
7) Se efectuează de către operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat cu mijloace de transport
în comun, respectiv cu autobuze, deŃinute în proprietate sau în baza unui contract de leasing, înmatriculate
sau înregistrate, după caz, în judeŃul sau localitatea respectivă. Persoanele transportate sunt îmbarcate sau
debarcate în puncte fixe prestabilite, denumite staŃii.
(8) Pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat percepe de la
persoanele transportate un tarif de transport pe bază de legitimaŃii de călătorie individuale eliberate
anticipat, al căror regim este stabilit de OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare.
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(9) Transportul cu autobuzele se efectuează numai pe bază de licenŃe de traseu şi caiete de sarcini, elaborate şi
eliberate în condiŃiile stabilite prin normele de aplicare elaborate de Ministerul AdministraŃiei şi Internelor
şi aprobate prin ordin al ministrului, denumite ín continuare Norme.
(10) Conducătorul mijlocului de transport în comun este obligat să prezinte, la controlul în trafic,
următoarele documente :
- licenŃa de traseu şi caietul de sarcini al acesteia eliberat de Primăria Municipiului Miercurea - Ciuc;
- programul de circulaŃie;
- copia conformă a licenŃei de transport, în cazul autobuzelor;
- legitimaŃia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al operatorului de
transport/ transportatorului autorizat;
- contractul de leasing în original ori o copie conformă cu originalul, în cazul în care autobuzul este utilizat
în baza unui asemenea contract;
- actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România , în cazul conducătorului auto străin.
- asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina
operatorului de transport/transportatorului autorizat, în copie;
- certificatul de competenŃă profesională al conducătorului auto pentru transportul rutier public de persoane,
valabil, după caz.

CAP. II .CondiŃiile privind efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate
A. ObligaŃii
ART.3. Operatorii de transport/transportatorii autorizaŃi vor efectua serviciul de transport public local de
persoane prin curse regulate cu respectarea următoarelor obligaŃii:
l. să asigure afişarea la părŃile din faŃă şi laterală dreapta ale mijlocului de transport a
indicativului(nr.traseului) şi a capetelor traseului. Elementele de informare menŃionate anterior vor fi
iluminate corespunzător pe timp de noapte sau în condiŃii de vizibilitate scăzută;
2. în salonul mijlocului de transport va fi asigurată informarea publicului călător prin mijloace vizuale cu
privire la denumirea staŃiei care urmează şi la legăturile cu alte mijloace de transport public de persoane;
3, să asigure afişarea în salonul mijlocului de transport a numelui conducătorului acestuia, a hărŃii
schematice care să permită vizualizarea traseului şi a reŃelei de trasee, şi a obligaŃiilor publicului călător;
4. să asigure vânzarea legitimaŃiilor în staŃiile din programul de circulaŃie sau unde nu se poate la
conducătorul auto;
5. în staŃiile din programul de circulaŃie, să asigure afişarea codului traseului, a intervalelor de succedare a
curselor, precum şi a hărŃilor simplificate cu indicarea traseelor şi staŃiilor pentru informarea publicului
călător;
6. să emită abonamente de călătorie cu respectarea reglementărilor în vigoare, inclusiv pentru categoriile
sociale care beneficiază de reduceri ale costului abonamentului;
7. să asigure accesul liber şi nediscriminatoriu la transport al persoanelor care beneficiază de
facilităŃi/gratuităŃi la transport;
8. să asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani;
9. mijlocul de transport trebuie să aibă locuri rezervate pentru persoane cu handicap, bătrâni, femei
însărcinate, persoane cu copii în braŃe;
10. să supravegheze urcarea şi coborârea călătorilor, să nu plece mijlocul de transport din staŃii cu uşile
deschise sau cu călători aflaŃi pe scările acestuia, precum şi cu călători agăŃaŃi de exteriorul caroseriei;
11. să nu admită la transport în salonul mijlocului de transport materii mirositoare, inflamabile, butelii de
aragaz, tuburi de oxigen sau alte gaze, butoaie cu carbid, materiale explozibile, produse caustice ori acide,
alte materiale sau obiecte care, prin formă ori dimensiune, pot produce daune, vătămări corporale sau, prin
natura materialului, pot murdări, ori alte obiecte sau mărfuri interzise la transportul public;
12. să nu îmbarce călători peste capacitatea maximă admisă a mijlocului de transport;
13. să îmbarce/debarce călătorii numai în staŃiile special amenajate, prevăzute în programul de circulaŃie;
14. să utilizeze numai legitimaŃii/abonamente de călătorie cu regim special, în două limbi (română şi
maghiară), avizate de Consiliul Local;
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15. să nu permită transportul călătorilor decât pe bază de legitimaŃii/abonamente de călătorie valabile ;
16. să asigure călătorii şi bagajele acestora pentru riscurile ce cad în sarcina operatorului de transport;
17. să Ńină evidenŃa curselor sosite şi plecate, la fiecare capăt de linie;
18. să asigure înlocuirea mijlocului de transport imobilizat pe traseu;
19. să asigure, prin dispecerate şi dotări speciale, urmărirea şi coordonarea în trafic a mijloacelor de
transport, de intervenŃie şi de depanare, precum şi aplicarea cu operativitate a măsurilor ce se impun în caz
de eveniment, incident, accident sau alte situaŃii care pot afecta desfăşurarea transportului, în vederea
asigurării condiŃiilor asumate privind regularitatea, siguranŃa şi confortul;
20. să dispună de echipaje de intervenŃie şi depanare dotate corespunzător pentru degajarea drumului public
sau a căii de rulare în cazul defectării mijlocului de transport;
21. să asigure informarea anticipată a publicului călător în legătură cu modificarea/suspendarea programului
de circulaŃie sau a unui traseu în caz de forŃă majoră;
22. să asigure, zilnic şi ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea şi dezinfectarea mijloacelor de
transport;
23. să asigure condiŃiile de execuŃie a transportului în condiŃii de regularitate, siguranŃă şi confort;
24. mijloacele de transport trebuie să fie echipate cu instalaŃie de încălzire/condiŃionare a aerului în stare de
funcŃionare;
25. să asigure aspectul estetic corespunzător al mijlocului de transport;
26. pe părŃile laterale ale mijlocului de transport va fi inscripŃionată denumirea executantului transportului;
27. 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;
28. mijloacele de transport trebuie să aibă inspecŃia tehnică periodică sau, după caz, revizia tehnică
periodică efectuată la termen;
29. să respecte indicatorii de performanŃă stabiliŃi prin contractul de delegare a gestiunii sau a hotărârii de
dare în administrare;
30. să coreleze capacitatea de transport cu fluxurile de călători;
31. să fundamenteze şi să supună spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Miercurea - Ciuc tarifele
ce vor fi utilizate în activitatea de transport public local de persoane prin curse regulate;
32. alte obligaŃii prevăzute de legislaŃia în vigoare;
ART. 4. Utilizatorii serviciilor de transport public local au următoarele obligaŃii:
1. să deŃină legitimaŃii de călătorie valabile;
2. să achite costul legitimaŃiilor de călătorie valabile pentru călătoriile pe care le efectuează, conform
tarifelor menŃionate lizibil pe acestea;
3. să nu aducă prejudicii bunurilor sistemelor de transport din domeniul public sau privat;
4. să aibă un comportament civilizat în raport cu personalul prestatorilor de serviciu, precum şi cu ceilalŃi
utilizatori.
B. Drepturi
ART. 5. Operatorii de transport/transportatoni autorizaŃi care desfăşoară activităŃi de transport public local
au următoarele drepturi:
- operatorii de transport care desfăşoară activitatea în baza unui contract de delegare a gestiunii au dreptul
să întrerupă prestarea serviciului de transport în cazul nerespectării obligaŃiilor contractuale de către
concendent, cu obligaŃia de a notifica întreruperea prestării serviciului în termenul şi în condiŃiile prevăzute
în contractul de delegare a gestiunii;
- să încaseze tarifele aferente transportului public local de persoane prin curse regulate;
- să includă în tarifele de transport percepute călătorilor primele de asigurare pentru aceştia şi pentru
bagajele lor, precum şi pentru riscurile ce pot decurge din efectuarea operaŃiunilor de transport, în cazul
transportului public local de persoane prin curse regulate;
- să utilizeze patrimoniul propriu şi concesionat pentru asigurarea serviciului public local de călători prin
curse regulate;
- să utilizeze infrastructura tehnico-edilitară a sistemului de transport public local de persoane, în condiŃiile
stabilite conform hotărârii de dare în administrare sau contractului de delegare a gestiunii, după caz;
- să beneficieze de o despăgubire adecvată şi efectivă pentru prejudiciile aduse în caz de modificare
unilaterală a contractului de delegare a gestiunii de către concedent, fără respectarea termenelor şi
condiŃiilor prevăzute în acesta;
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- în cazul nerespectării obligaŃiilor contractuale de către concedent, conform legislaŃiei în vigoare, se pot
adresa instantei competente.
ART. 6. Utilizatorii serviciilor de transport public local au următoarele drepturi:
- să beneficieze , liber şi nediscriminatoriu , de serviciul transport public local de călători,
- să aibă acces la informaŃiile publice cu privire la serviciul de transport public local de călători;
- să le fie aduse la cunoştinŃă hotărârile Consiliului Local al Municipiului Miercurea - Ciuc cu privire la
transportul public local;
- să conteste hotărârile Consiliului Local al Minicipiului Miercurea - Ciuc, în vederea prevenirii sau reparării
unui prejudiciu provocat de acestea, în condiŃiile legii;
- să beneficieze de facilităŃi pentru plata serviciului de transport public local, în condiŃiile legii.

CAP. III. Indicatori de performanŃă
ART 7. Indicatorii de performanŃă privind efectuarea transportului public local prin curse regulate sunt
prezentati în tabelul următor.
Nr. crt.

INDICATORI DE
PERFORMANTĂ

CUANTIFICARE

1

Nr.de curse/trasee neexecutate sau
întârziate faŃă de programul de
circulaŃie

2

Nr.de trasee pe care operatorul nu a - respectarea programului de circulaŃie
efectuat transportul pe o perioadă
mai mare de 24 de ore

3

Nr. total de mijloace de transport - respectarea programului de circulaŃie
utilizate zilnic comparativ cu nr.
prevăzut în programul de circulaŃie
Nr.de reclamaŃii ale călătorilor privind - nr. reclamaŃii justificate
calitatea transportului
- nr. reclamaŃii rezolvate
- nr. reclamaŃii la care nu s-a
răspuns în termenul legal
Nr. autovehiculelor atestate Euro 3 sau - înlocuirea mijloacelor de transport se va
Euro 4 raportat la nr. total de
face cu autovehicule care să aibă cel puŃin
autovehicule
norma Euro a autovehiculului înlocuit

4

5

- respectarea programului de circulaŃieabateri permise 15 min pe zi la total curse
- adaptarea frecvenŃei funcŃie de afluxul de
călători din timpul zilei

6

Vechimea mijloacelor de transport
şi dotările de confort

7

Despăgubiri plătite , pentru
- sumele plătite, motivul şi cine este
nerespectarea condiŃiilor de calitate şi responsabil
de mediu privind desfăşurarea
transportului
Nr. de abateri constatate şi sancŃionate - recuperarea daunelor
de personalul împuternicit
privind nerespectarea prevederilor
legale

8

VERIFICARE
- periodic cu motivare
în scris pentru
nerespectarea
programului de
circulaŃie
- de fiecare dată cu
motivarea în scris
pentru nerespectarea
programului de
circulatie
- de fiecare dată cu
motivarea în scris
pentru nerespectarea
programului
- de fiecare datădecu
motivare în scris

- de fiecare dată

- Înlocuirea mijloacelor de transport se va
- de fiecare dată
face cu autovehicule având anul de fabricaŃie
mai mare cu cel puŃin un an şi cel puŃin
aceleaşi dotări de confort ca autovehiculul
înlocuit
- de fiecare data cu
motivare în scris

- de fiecare dată

6

9

10

11

12

Nr.de accidente de circulaŃie produs
- recuperarea daunelor
din vina personalului propriu sau al
operatorului de transport/
transportatorului autorizat
Gradul maxim de aglomeraŃie acceptat -nr. locuri pe scaune+nr. locuri în picioare
pt autobuze urbane conf. CărŃii de
identitate
-nr. locuri pe scaune pt autobuze
conf. Certificatului de
înmatriculare
Pachet minim de servicii obligatoriu Pt. transport local-asigurarea
de asigurat
abonamentelor pt. categoriile de
persoane defavotizate
-abonamente călători
-asigurare distribuire bilete ín
mijloacele de transport sau ín
fiecare staŃie(şi pt autobuze)
Minimizarea tarifelor aplicate

- de fiecare dată

- periodic

-periodic

-reducerea impactului creşterii preŃurilor
asupra biletelor

Cap. IV Contraventii şi sancŃiuni
A.CONTRAVENTII

ART.8. (1)Constituie contravenŃie următoarele fapte comise de călători în mijloacele de transport public
de călători:
a) călătoria fără bilet, cu bilet nevalidat/validat necorespunzător sau abonament de călătorie nevalabil
pentru perioada de timp şi linia respectivă; sunt scutiŃi de plata biletului de călătorie copiii sub 5 ani şi
categoriile de persoane prevăzute de actele normative în vigoare;
b) folosirea abonamentelor de călătorie de către alte persoane decât titularii acestora precum şi folosirea
biletelor de călătorie cu reducere sau acordate gratuit de către alte persoane decât cele îndreptăŃite:
c) transmiterea, primirea şi folosirea biletelor validate deja, într-un mijloc de transport public local de
călători, de către călătorii care coboară, respectiv cei care urcă, pentru justificarea de către aceştia a
călătoriei pe care o efectuează;
d) refuzul călătorului contravenient de a prezenta organului de control actul de identitate; pentru
legitimarea contravenientului organul de control poate apela în caz de nevoie la organul de poliŃie, jandarmi
sau gardieni publici care sunt obligaŃi să-i acorde sprijin;
e) împiedicarea deschiderii sau închiderii uşilor;
f) călătoria pe scările mijloacelor de transport public local de călători sau pe părŃile exterioare ale acestora;
g) transportul bagajelor voluminoase (săniuŃe, saci, lăzi, etc.);
h) transportul păsărilor sau animalelor vii, altele decât câinii;
i) transportarea ca bagaje a unor substanŃe inflamabile, explozive, radioactive, toxice, ori a altor substanŃe
periculoase, precum şi a obiectelor voluminoase casante, care creează pericol de accidentare a călătorilor;
j) fumatul în mijlocul de transport public local de călători, deteriorarea şi murdărirea anexelor acestuia;
k) afişarea sau inscripŃionarea în scopuri publicitare sau de reclamă pe mijloacele de transport public local
de călători, cu
excepŃia celor aprobate de conducerea ,operatorului de transport/transportatorului autorizat;
l) consumul de seminŃe sau alte alimente care produc murdărirea mijlocului de transport public local de
călători;
m) transportul de materiale sau alimente cu mirosuri neplăcute care deranjează călătorii;
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n) urcarea în stare de ebrietate sau consumul de băuturi alcoolice în mijlocul de transport public local de
călători;
o) urcarea în mijloacele de transport public local de călători în îmbrăcăminte de lucru murdară sau urât
mirositoare;
p) proferarea de injurii, insulte sau expresii obscene la adresa călătorilor sau personalului de bord;
r) atitudine jignitoare, insultare sau lovirea organelor de control, precum şi luarea apărării călătorilor
contravenienŃi;
s) deteriorarea sau murdărirea dotărilor interioare ale staŃiilor şi distrugerea afişajului acestora;
ş) transportul câinilor de luptă şi de atac, asimilaŃi prin caracterele morfologice cu câinii de tipul Pitt Bull,
Boerbull, Bandog şi metişii lor, chiar dacă poartă botniŃă şi sunt ŃinuŃi în zgardă şi lesă sau ham, de către
proprietarii lor ori de către deŃinătorii lor temporari;
t) transportul câinilor altele decât cele menŃionate la punctul precedent fără botniŃe şi fără a fi ŃinuŃi în lesă
de către o persoană care să aibă vârsta minimă de 18 ani, să aibă capacitate deplină de exerciŃiu şi să nu fi
fost condamnată pentru săvârşirea unei infracŃiuni contra persoanei;
(2) Călătorul care a săvârşit una din contravenŃiile prevăzute la litera „a” sau „b” poate face plata pe loc a
unui bilet contravenŃional în valoare de 50 lei fără a se mai întocmi proces-verbal de contravenŃie, valoarea
acestuia urmând a se majora periodic.

ART.9. Constituie contravenŃie următoarele fapte comise de personalul care deserveşte transportul public
local de călători:
a) neoprirea de către conducătorii auto, aparŃinând agenŃilor economici autorizaŃi pentru transportul
public local de călători, la semnalul organului de control, opunerea la efectuarea gestiunii băneşti şi
refuzul de a prezenta actele de bord, de gestiune şi de identitate;
b) neoprirea in staŃii sau oprirea intre staŃii fără justificare;
c) ieşirea din garaj şi retragerea la garaj a mijloacelor de transport public de călători, aparŃinând
operatorului de transport/tranansportatoruluzi autorizat fără a opri în staŃii şi fără a lua călători;
d) neschimbarea, potrivit dispoziŃiilor interne, de către conducătorii mijloacelor de transport public local
de călători a codului validatoarelor, precum şi neasigurarea numărului de validatoare necesar tipului de
autovehicul şi neasigurarea funcŃionării corecte a acestora;
e) permiterea accesului şi staŃionarea în cabina conducătorului auto a unor persoane străine;
f) transportarea, cu ştiinŃă, de către conducătorii mijloacelor de transport, a unor persoane fără bilete sau
abonamente ori cu bilete sau abonamente nevalabile;
g) neafişarea de către conducătorii mijloacelor de transport public local de călători, pe autovehicule, a
tablelor indicatoare de linie sau afişarea necorespunzătoare a liniei pe care circulă şi admiterea în
circulaŃie de către impegaŃii de mişcare, revizorii tehnici şi organele de control a acestor autovehicule;
h) punerea, admiterea şi menŃinerea în circulaŃie a mijloacelor de transport public local de călători în stare
de curăŃenie interioară şi exterioară necorespunzătoare;
i) părăsirea cabinei mijlocului de transport public local de călători de către conducătorii auto, în traseu,
când exista călători în interior;
j) nerespectarea orelor de plecare de la capetele de linii înscrise în turnus;
k) neafişarea în staŃii a intervalelor de timp între autovehicule pe linii;

ART.10. Constituie contravenŃie următoarele fapte:
a) circulaŃia pe raza municipiului Miercurea - Ciuc, a autovehiculelor cu gabarite mai mari decât cele
prevăzute de lege,
fără autorizarea prealabilă a Primăriei Municipiului Miercurea - Ciuc;
b) oprirea, staŃionarea sau parcarea autovehiculelor în staŃiile şi parcările autorizate de Primăria
Municipiului Miercurea - Ciuc, pentru transportul public local de călători;
c) oprirea sau staŃionarea nejustificata pe banda de circulaŃie (BUS) destinata în exclusivitate mijloacelor
de transport public local de călători.

ART.11. Nerespectarea dispoziŃiilor prevăzute în prezenta hotărâre atrage, în afară de sancŃiune cu
amendă şi plata despăgubirilor pentru daune produse.
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B. SANCTIUNI

ART.12. Nerespectare dispoziŃiilor din prezenta hotărâre de către orice persoana fizică sau juridică se
sancŃionează după cum urmează:

a) contravenŃiile prevăzute la art. 1 lit. „a-b” cu amenda de la 100 la 200 lei;
b) contravenŃiile prevăzute la art. 1 lit. „c-s” cu amendă de la 60 la 100 lei;
c) contravenŃiile prevăzute la art. 2 lit. „a-k” cu amendă de la 60 la 100 lei;
d) contravenŃiile prevăzute la art. 3 lit. „a” şi „b” cu amendă de la 1.000 la 2.000 lei.
e) contravenŃiile prevăzute la art. 3 lit. „c” cu amendă de la 500 la 1.000 lei.
f) contravenŃiile prevăzute la art. 1 lit. „ş” cu amendă de la 250 la 2.500 lei.
g) contravenŃiile prevăzute la art. 1 lit. „t” cu amendă de la 100 la 200 lei
C. CONSTATAREA CONTRAVENTIILOR ŞI APLICAREA SANCTIUNILOR
ART.13. ContravenŃiile prevăzute în prezenta hotărâre se constată şi se sancŃionează de către primar,
organele de poliŃie şi jandarmerie, precum şi de către alte persoane împuternicite prin DispoziŃia
Primarului.
Pe mijloacele de transport public local de călători, aparŃinând operatorului de transport/transportatorului
autorizat, contravenŃiile prevăzute în prezenta hotărâre se constată de conducerea acestora, prin
împuterniciŃii
anume
desemnaŃi.
Cei desemnaŃi la alin. 1 şi 2 au dreptul de a lua măsuri imediate de interzicerea sau încetarea faptelor ce
constituie contravenŃie.
D. CĂILE DE ATAC

ART.14. Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenŃiei şi de aplicare a sancŃiunii se poate face
plângere, în termen de 15 zile de la data înmânării comunicării acestuia. Plângerea însoŃită de copia de pe
procesul-verbal de constatare a contravenŃiei se depune la organul din care face parte agentul constatator,
de unde, împreună cu dosarul cauzei, se trimite de îndată la Judecătoria Miercurea - Ciuc.
ART.15. Prevederile O.G. nr.2/2001 se aplica în mod corespunzător.
ART.16. Prin grija operatorului de transport/transportatorului autorizat, anexa nr. Din HCL nr. /2010,
completată şi modificată va fi afişată în toate mijloacele de transport în comun, pe panourile de afişaj
public, se va publica prin mass-media şi va fi transmisă tuturor agenŃilor economici.
Constatarea contravenŃiilor şi aplicarea sancŃiunilor se face, comform art.43 din Ord. MT nr 972/2007
după caz, de către:
- împuterniciŃii Primarului Municipiului Miercurea - Ciuc,
- reprezentanŃii operatorului de transport/transportatorului autorizat, în limita atribuŃiilor stabilite prin
norme,
- reprezentanŃii PoliŃiei Rutiere a municipiului Miercurea - Ciuc, numai pe raza municipiului.
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ANEXA nr.2 la Hotărârea nr.169/210

CONTRACTUL-CADRU de delegare a transportului public local de călători
Nr
din
Încheiat la sediul
Cap. 1. PărŃile contractante
Consiliul Local al Municipiului Miercurea - Ciuc, cu sediul în Miercurea - Ciuc, P-Ńa CetăŃii nr. 2, judeŃul
Harghita, reprezentat legal prin Primar şi secretar în calitate de
concedent, pe de o parte,
Şi
Operatorul de transport/transportator autorizat ………….cu sediul în Miercurea - Ciuc, str……..
nr…., judeŃul Harghita, înregistrat sub nr. ………….la Registru comerŃului Harghita, având contul
deschis la
, codul unic de înregistrare reprezentat legal prin director
şi contabil şef
în calitate de concesionar, pe de alte parte.
Cap. II Obiectul contractului
Art. 1.(1) Obiectul contractului de delegare este efectuarea transportului public local de persoane cu
autobuze conform prevederilor stipulate ín caietul de sarcini prevăzut de Anexa nr.III la H.C.L. /2009.
(2) Obiectivele concendentului
- dezoltarea şi promovarea calităŃii şi eficienŃei transportului public local de călători în scopul asigurării
mobilităŃii populaŃiei în funcŃie de necesităŃile acestuia şi dezvoltarea economică a localităŃii;
- stabilirea structurii reŃelei de trasee pentru transportul de călători în funcŃie de dezvoltarea economică a
municipiului, în concordanŃă cu cererile de transport pe baza studiilor de mobilitate a populaŃiei;
- urmăreşte ca exploatarea bunurilor concesionate să se realizeze în condiŃii care să asigure executarea transportul
public local de călători în condiŃii de regularitate, siguranŃă şi confort pe întreaga durată a contractului de
concesiune.
- asigurarea modernizării infrastructurii aferente transportului public local de călători, care să se realizeze în
conformitate cu reglementările urbanistice în vigoare;
- asigurarea finanŃării necesare dezvoltării componentelor sistemului de transport public local, care aparŃine
domeniului public sau privat al municipiului Miercurea - Ciuc.
- înformarea şi consultarea periodică a populaŃiei asupra politicilor de dezvoltare durabilă din domeniul
serviciului de transport public local;
- acordarea de facilităŃi de transport anumitor categorii de persoane;
- corelarea capacităŃii mijloacelor de transport cu fluxurile de călători existente;
- asigurarea continuităŃii serviciilor de transport prin programele de transport corelate cu fluxurile de călători;
Cap. III Durata contractului
Art. 2. (1) Durata contractului este de 6 ani şi intră în vigoare la data semnării lui de către părŃi.
(2) În cazul în care concendentul nu doreşte prelungirea contractului la expirarea acestuia, va anunŃa în
scris concesionarul cu cel puŃin 6 luni înainte de expirarea termenului contractual şi va demara procedura de
încredinŃare a serviciului conform procedurilor legale.
(3)Caietul de sarcini şi anexele care fac parte integrantă din contractul de delegare, din care decurg şi
efectele economico-financiare, pot fi revizuite anual, cu acordul ambelor părŃi.
Cap. IV Drepturile părŃilor
Art. 3. Drepturile concesionarului
a).- să încaseze tarifele aferente transportului public local de persoane prestat;
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b).- să propună spre aprobare actualizarea tarifelor cu respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte
stabilirea, modificarea şi ajustarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;
c).- să utilizeze patrimoniul propriu şi patrimoniul luat în gestiune pentru asigurarea serviciului de
transport public local de persoane; de asemenea să efectueze şi transport de persoane prin curse ocazionale
şi transport de persoane în cont propriu, fără să afecteze programul de transport.
d). - în cazul nerespectării obligaŃiilor contractuale de către concedent, conform legislaŃiei în vigoare, se
poate adresa instantei competente.
e). - să beneficieze de o despăgubire adecvată şi efectivă pentru prejudiciile aduse în caz de modificare
unilaterală a contractului de către concendent, fără respectarea termenelor şi condiŃiilor prevăzute în acesta.
f). - accesul mijloacelor de transport în comun ale concesionarului în staŃiile publice este gratuit şi
nediscriminatoriu, conform programelor de transport, anexă la caietul de sarcini.
g). - pe durata prezentului contract, concesionarul are exclusivitate pe traseele atribuite deservite prin curse
regulate; pentru cursele regulate speciale, exclusivitatea va fi condiŃionată de opŃiunea beneficiarului. În
cazul în care pe aceste trasee vor opera şi alŃi operatori de transport rutier, concesionarul are dreptul să
solicite daune-interese de la concendent care a dat aprobarea sau direct de la operatorul de transport rutier
în situaŃia în care acesta operează fără aprobare.
h). - să ceară renegocierea unor prevederi ale prezentului contract în cazul neprimirii diferenŃei de tarif
şi/sau alocaŃiei bugetare stabilite prin prezentul contract, în cuantumurile şi la termenele prevăzute;
renegocierea nu poate fi refuzat de concendent fără un motiv întemeiat
i). - să îşi recupereze integral costurile de exploatare, reabilitare prin tarife suportate de către beneficiarii
direcŃi ai transportului ( călători) – denumiŃi în continuare utilizatori, şi prin finanŃarea de la bugetul local,
asigurându-se astfel concesionarului un profit rezonabil;
j). - cele prevăzute de Regulamentul pentru efectuarea transportului public local aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local Miercurea - Ciuc.
Art.4. Drepturile concendentului .
a). - în cazul unor abateri sancŃionate de prevederile legale în vigoare cu anularea licenŃei de traseu, să
rezilieze contractul de delegare a transportului public local de călători;
b). - să actualizeze traseele şi programele de transport public de persoane prin curse regulate, în
conformitate cu cerinŃele de transport;
c). - să finanŃeze, sau, după caz, să contracteze sau să garanteze, în condiŃiile legii, împrumuturile pentru
realizarea programelor de investiŃii vizând dezvoltarea şi eficentizarea serviciului de transport, precum şi
înfiinŃarea, reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea şi extinderea sistemului de transport public local
aparŃinând patrimoniului propriu;
d). - să verifice şi să controleze periodic modul de realizare a serviciului de transport public local;
e). - să aprobe asocierea intercomunitară, în vederea realizării unor investiŃii de interes comun în domeniul
infrastructurii aferente transportului public local de călători, precum şi administrarea acestuia;
f). - să aprobe stabilirea, respectiv ajustarea şi modificarea tarifelor propuse de concesionar, respectiv, să
refuze, în condiŃii justificate, aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării tarifelor propuse de concesionar;
g). - poate să acorde cu titlu gratuit, concesionarului, dreptul de a realiza, conform planurilor de
amplasament aprobate, amenajările necesare exploatării mijloacelor de transport.(staŃii de intreŃinere,
salubrizare, spaŃii de parcare, capete de linii, etc);
h). - să păstreze, pe durata derulării prezentului contract, în conformitate cu atribuŃiile ce-i revin potrivit
legii,prerogativele şi răspunderile privind adaptarea politicilor şi strategiilor proprii de dezvoltare a
serviciului şi a sistemului de transport public local, precum şi dreptul de a supraveghea şi controla modul
de desfăşurare a serviciului cu privire la:
1 - respectarea şi îndeplinirea obligaŃiilor contractuale asumate de concesionar, inclusiv în relaŃia cu
utilizatorii;
2 - derularea ritmică a serviciului, respectarea traseelor prevăzute şi a orarelor zilnice şi săptămânale;
3 - dezvoltarea şi modernizarea sistemului de transport public local, precum şi modul de administrare,
exploatare şi menŃinere în funcŃiune a acestuia;
4 - respectarea procedurilor de formare, stabilire şi ajustare periodică a tarifelor pentru serviciul de
transport public local;
5 - calitatea serviciului furnizat/prestat;
6 - indicatorii de performanŃă ai serviciului furnizat/prestat.
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Cap. V ObligaŃiile părŃilor
A.ObligaŃiile concesionarului
Art. 5. (1) Concesionarul este obligat să respecte regulile asumate prin contractul de delegare şi caietul de
sarcini, precum şi toate normele specifice transportului public local de persoane, completate de
reglementările aprobate de Consiliul Local al Municipiului Miercurea - Ciuc.
(2) Concesionarul este obligat:
a). - să efectueze transportul public local de persoane conform prevederilor caietului de sarcini, în condiŃiile
de calitate, siguranŃă, regularitate şi eficienŃă ;
b). - să fundamenteze şi să supună spre aprobare concendentului tarifele ce vor fi utilizate în activitatea de
transport public local de persoane ;
c). - să nu subdelege sau să concesioneze serviciul care face obiectul delegării;
d). - să plătească redevenŃa la valoarea prevăzută şi la termenul stabilit ín contractul de delegare ;
e). - să nu încarce artificial costurile de operare ;
f). - să pună la dispoziŃia publicului călător mijloace de transport care să îndeplinească condiŃiile impuse de
legislaŃia în vigoare privind siguranŃa circulaŃiei şi protecŃia mediului;
g). – la încetarea contractului de delegare din alte cauze decât prin ajungerea la termen, excluzând forŃa
majoră şi cazul fortuit, să asigure continuitatea prestării activităŃii, în condiŃiile stipulate în contract, până la
preluarea acesteia de alt concesionar, dar nu mai mult de 90 de zile ;
h). - în cazul în care sesizează existenŃa sau posibilitatea existenŃei unei cauze de natură să conducă la
reducerea activităŃii, va notifica de îndată acest fapt concendentului , în vederea luării măsurilor ce se
impun pentru asigurarea continuităŃii activităŃii ;
i). - să încheie şi să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele de transport deŃinute, precum şi
asigurarea călătorilor şi bunurile acestora, conform prevederilor legale ;
j). - să informeze permanent călătorii cu privire la traseele, programele de circulaŃie deservite, tarifele
aplicate, precum şi modificarea acestora ;
k). - să aplice normele de protecŃie a muncii specifice activităŃii desfăşurate în cadrul serviciului contractat;
l). - să raporteze trimestrial veniturile zilnice şi lunare/ total sau după caz şi pe linii;
m). - să asigure accesul organelor de control ale delegatarului la informaŃiile privind executarea serviciului
delegat;
n). - să utilizeze numai legitimaŃii de călătorie tipizate şi cu regim special,editate în două limba română şi
limba maghiară, avizat de concendent;
o). - să respecte orice prevederi care derivă din reglementările în vigoare şi din Hotărârile Consiliului
Local;
p). - să prezinte la încheierea contractului de delegare dovada contractului de muncă pentru conducătorii
auto ;
q). - să nu utilizeze autobuzele pentru care deŃine licenŃă de traseu în efectuarea transportului public
judeŃean, interjudeŃean, naŃional sau internaŃional de persoane.
r). - să editeze, în colaborare cu concendentul, hărŃi şi pliante cu traseele mijloacelor de transport persoane
prin curse regulate şi speciale, şi să afişeze în fiecare staŃie orele de circulaŃie a mijloacelor de transport
rutier care trec prin staŃia respectivă.
s). - să coreleze capacitatea de transport cu fluxurile de călători existente, la solicitarea concendentului;
ş) - să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiŃii din surse proprii, precum şi diferenŃa de
tarif pentru protecŃia socială, conform legislaŃiei în vigoare, pentru a fi supuse aprobării consiliului local al
municipiului Miercurea - Ciuc;
t). - să asigură finanŃarea pregătirii profesionale şi efectuarea examinărilor medicale şi periodice ale
propriilor angajaŃi;
Ń). - să preria de la concendent, pe bază de proces verbal de predare-primire, mijoacele de transport,
infrastructura aferentă sau bunurile concesionate, după caz;
u). - să propune concendentului scoaterea din funcŃiune a mijloacelor fixe concesionate aparŃinând
acestuia,în baza legislaŃiei în vigoare;
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v). - la încetarea contractului de concesiune să restituie concendentului în deplina proprietate bunurile de
retur, în mod gratuit şi libere de orice sarcini;
B.ObligaŃiile concendentului
Art. 6. (1) Concendentul este obligat să respecte regulile asumate prin contractul de delegare şi caietul de
sarcini.
(2) Concendentul este obligat:
a). - să asigure controlul şi monitorizarea respectării condiŃiilor cuprinse în prezentul contract de delegare, în
caietul de sarcini şi în regulamentul pentru funcŃionarea serviciului de transport public local de persoane;
b). - să intervină, la cerere, în rezolvarea problemelor care depăşesc posibilităŃile de soluŃionare ale
concesionarului;
c). - să medieze, pe baza competenŃelor şi a cadrului legal, eventualele divergenŃe, sesizări, plângeri etc.
care apar între concesionar şi beneficiarii serviciului contractat;
d). - să predea concesionarului bunurile concesionate, libere de orice sarcini, pe bază de proces verbal de predareprimire:
e). - să nu îl tulbure pe concesionar în exerciŃiul drepturilor rezultate din prezentul contract;
f). - să intervină ferm în cazurile de concurenŃă neloială care perturbă desfâşurarea activităŃii
concesionarului;
g). - să asigure exclusivitatea concesionarului în exploatarea traseelor contractate de acesta în baza
prevederilor din caietul de sarcini;
h). - să nu modifice în mod unilateral contractul de delegare în afară de cazurile prevăzute expres de lege sau
de prevederile contractului;
i). - să stabilească traseele principale şi secundare, programele de transport, precum şi staŃiile publice
aferente acestora;
j). - să întocmească şi să urmărească realizarea programelor de înfiinŃare, reabilitare, modernizare şi
extindere a sistemului de transport public local;
k). - să supună aprobării Consiliului Local Miercurea - Ciuc tarifele pentru transportul public local de
călători, precum şi subvenŃiile sau facilităŃile care se plătesc de la bugetul local pentru acoperirea diferenŃei
dintre costurile înregistrate de concesionar şi veniturile efectiv incasate pentru transportul asigurat
diferitelor categorii de persoane precum şi pentru asigurarea suportabilităŃii costurilor de către utilizatori,
susŃinerea şi încurajarea dezvoltării serviciului, cu respectarea legislaŃiei fiscale în vigoare;
l). - să asigure resursele bugetare pentru susŃinerea totală sau parŃială a costurilor de transport public de
persoane pentru unele categorii sociale defavoruzate, stabilite prin hotărârea consiliului local sau prin lege;
m). - să informeze concesionarul, cu 72 de ore înainte, în legătură cu efectuarea unor lucrări la
infrastructura rutieră pe traseele cuprinse în programele de transport, deservite de acesta;
Cap. VI. PreŃuri şi tarife
Art. 7. (1) Concesionarul datorează anual suma de ………..lei sub forma de redevenŃă,
stabilită prin procesul verbal de dare în concesiune, care se plăteşte lunar în rate egale, până la data de 25 ale
lunii.
(2) Calculul redevenŃei este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul contract.
Art. 8. Pentru neplata redevenŃei în cuantumul şi la termenele prevăzute la art. 7 se percep dobânzi şi
penalităŃi de întârziere conform legislaŃiei în materie de impozite şi taxe locale.
Art. 9. Dacă întârzierea achitării sumelor datorate este mai mare de 30 zile calendaristice faŃă de termenele
scadente şi dacă în această perioadă nu este invocată forŃa majoră sau nu intervine o nouă înŃelegere între
părŃi, prezentul contract încetează de drept.
Art. 10. Concesionarul este autorizat să perceapă de la beneficiarii transportului contravaloarea serviciilor
prestate pe baza legitimaŃiilor de călătorie valabile la tarifele în vigoare. La data încheierii prezentului
contract de concesiune tariful practicat este prevăzut în Anexa HCL nr.170 /2010.
Art. 11 Ajustarea şi modificarea tarifelor se va face cu respectarea prevederilor legale în vigoare, prin
aprobare de către Consiliul Local al Municipiului Miercurea - Ciuc.
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Cap. VII. Răspunderea contractuală
Art. 12. Pentru nerespectarea obligaŃiilor stabilite prin contractul de delegare şi caietul de sarcini părŃile
datorează penalităŃi practicate în materia taxelor şi impozitelor locale şi daune ín cuantumul dobânzii legale
în vigoare la acea dată.
Art. 13. (1) ForŃa majoră, definită conform legii, apără de răspundere partea care o invocă.
(2) In cazul ín care una dintre părŃi nu îşi îndeplineşte obligaŃiile prevăzute în prezentul contract de delegare
, invocând forŃa majoră, aceasta este obligată să notifice celeilalte părŃi în scris, în termen de 5 zile de la
apariŃia motivului invocat, începutul şi sfârşitul respectivului caz de forŃă majoră. Partea care nu va respecta
această clauză îşi va asuma toate riscurile şi consecinŃele ce decurg.
Art. 14. Întârzierea sau neexecutarea obligaŃiilor asumate din motive de forŃă majoră nu atrage pentru nici
una dintre părŃi penalizări sau alte compensaŃii. Perioada de executare a contractului de delegare va fi
prelungită cu perioada pentru care a fost invocată şi acceptată forŃa majoră.
Cap. VIII. Litigii
Art. 15. PărŃile vor depune toate diligenŃele necesare pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînŃelegerilor
rezultate din executarea prezentului contract de delegare.
Art. 16. Eventualele litigii care nu pot fi rezolvate conform art. 15. se vor soluŃiona de către instanŃele
judecătoreşti din municipiul Miercurea - Ciuc.
Cap. IX. Incetarea contractului de delegare
Art. 17. Prezentul contract de delegare încetează în următoarele situaŃii :
a). la expirarea duratei stabilite în contractul de delegare;
b). în cazul denunŃării unilaterale, justificate, de către una din părŃi, aceasta va trimite o notificare prealabilă
de 90 de zile;
c). în cazul nerespectării obligaŃiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere unilaterală de către
concedent;
d). în cazuri de forŃă majoră.
Cap. X. DispoziŃii finale
Art. 18. Modificarea prezentului contract de delegare se face numai prin act adiŃional încheiat între părŃi.
Art. 19. (1) Prezentul contract de delegare , împreună cu caietul de sarcini şi anexa care face parte
integrantă din acesta, reprezintă voinŃa părŃilor.
(2) Prezentul contract de delegare intră în vigoare la data semnării şi a fost încheiat în 2 exemplare, câte un
exemplar pentru fiecare parte semnatară.
CONCENDENT,
CONSILIUL LOCAL MIERCUREA - CIUC
Primar,
Secretar,
Oficiul Juridic,

CONCESIONAR,
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ANEXA nr.3 la Hotărârea nr.169/2010

Caiet de sarcini pentru efectuarea transportului public local
CAP. I. Obiectul caietului de sarcini
ART. 1.
Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiŃiile de efectuare a serviciului de transport public local prin curse
regulate, stabilind nivelurile de calitate şi condiŃiile tehnice necesare efectuării acestui serviciu în condiŃii
de eficienŃă şi siguranŃă.
ART. 2.
Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaŃie tehnică şi de referinŃă în vederea
stabilirii condiŃiilor specifice de efectuare a serviciului de transport public local, indiferent de tipul de
gestiune.
ART. 3.
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaŃia necesară efectuării activităŃilor de realizare a
serviciului de transport public local prin curse regulate şi constituie ansamblul cerinŃelor tehnice de bază.
ART. 4.
Prezentul caiet de sarcini conŃine specificaŃiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul
calitativ, tehnic şi de performanŃă şi siguranŃă în exploatare.
Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecŃia muncii, prevenirea şi
stingerea incendiilor şi protecŃia mediului, care trebuie respectate pe parcursul efectuării serviciului de
transport public local.
ART. 5.
Terminologia utilizată este cea prevăzută în Art.l, alin (5) din Anexa I la regulamentul serviciilor de
transport public local.
CAP. II. CerinŃe organizatorice minimale
ART. 6.
Operatorii serviciilor de transport public local vor asigura:
a) - numărul şi tipul corespunzător de mijloace de transport necesare realizării programului de circulaŃie şi
care satisfac condiŃiile impuse privind siguranŃa circulaŃiei, confortul pasagerilor şi protecŃia mediului;
b). - numărul de mijloace de transport pentru înlocuirea celor care efectuează cursele cuprinse în programul
de circulaŃie, în cazul apariŃiei unor defecŃiuni ale acestora;
c). - respectarea reglementărilor legale privind omologarea, înmatricularea / înregistrarea şi efectuarea
inspecŃiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport propuse pentru
efectuarea serviciului;
d). - operaŃiile de întreŃinere şi reparaŃii necesare parcului de mijloace de transport, stabilit prin contractul de
atribuire a gestiunii, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare privind efectuarea acestor activităŃi
(autorizarea operatorului economic, baza tehnico-materială, personalul utilizat etc);
e). - menŃinerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a instalaŃiilor auxiliare şi a
curăŃeniei acestora;
f). - condiŃii pentru spălarea, salubrizarea şi dezinfectarea mijloacelor de transport;
g). - spaŃii în suprafaŃă suficientă pentru parcarea mijloacelor de transport;
h). - dispecerat şi dotări speciale pentru urmărirea şi coordonarea în trafic a mijloacelor de transport, de
intervenŃie şi de depanare;
i). - personal calificat şi vehicule de intervenŃie operativă;
j). - respectarea prevederilor legale în vigoare privind angajarea, desemnarea, pregătirea profesională,
examinarea medicală şi psihologică a persoanelor cu funcŃii care concură la siguranŃa circulaŃiei;
k). - asigurarea pasagerilor şi a bagajelor acestora pentru riscurile ce cad în sarcina operatorului de
transport/transportatorului autorizat;
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1). - respectarea capacităŃilor de transport şi a programelor de circulaŃie impuse prin contractul de atribuire a
gestiunii;
m). - respectarea indicatorilor de performanŃă şi de calitate stabiliŃi prin contractul de delegare a gestiunii
sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului şi precizaŃi în regulamentul serviciilor de transport
public local elaborat de autoritatea locală de transport şi aprobat prin hotărâre a Consiliului Local;
n). - furnizarea către autoritatea administraŃiei publice locale a informaŃiilor solicitate şi accesul la toate
informaŃiile necesare, în vederea verificării şi evaluării funcŃionării şi dezvoltării serviciului de transport
public local;
o). - realizarea unui sistem de evidenŃă a sesizărilor şi reclamaŃiilor şi de rezolvare operativă a acestora;
p). - statistica accidentelor şi analiza acestora;
r). - aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;
s). - respectarea reglementărilor legale în vigoare din domeniul transporturilor;
t). - respectarea legislaŃiei în vigoare privind protecŃia muncii, protecŃia mediului, prevenirea şi combaterea
incendiilor;
u). - planificarea inspecŃiilor tehnice periodice astfel încât să fie asigurat în fiecare zi numărul de vehicule
necesar pentru acoperirea curselor cuprinse în programul de circulaŃie.
CAP.III Sistemul de transport public local de persoane
ART. 7.
Operatorul de transport rutier are dreptul să efectueze, în condiŃiile legislaŃiei în vigoare, transport rutier
public local prin curse regulate, în aria administrativ-teritorială a Municipiului Miercurea - Ciuc.
ART. 8.
Operatorul de transport/transportatorul autorizat are obligaŃia să efectueze serviciul de transport public local
de persoane prin curse regulate, cu respectarea programului de transport, care conŃine condiŃiile specifice
privind traseele, perioadele şi programul de circulaŃie, capacitatea mijloacelor de transport, numărul
mijloacelor de transport necesare, prezentat în Anexa nr. IV la prezenta hotărâre.
ART. 9.
Denumirea staŃiilor şi amplasarea lor pentru fiecare traseu sunt prezentate în Anexa nr. IV la prezenta
hotărâre.
ART. 10.
În vederea realizării unui sistem de transport public local de persoane pe raza municipiului Miercurea Ciuc, care să asigure deplasarea călătorilor în condiŃii de siguranŃă a circulaŃiei rutiere şi pietonale, confort,
regularitate şi continuitate, operatorul de transport/transportatorul autorizat trebuie să îndeplinească
următoarele cerinŃe:
1.-să asigure afişarea la părŃile din faŃă şi laterală dreapta ale mijlocului de transport a indicativului şi
capetelor traseului; la partea din spate a mijlocului de transport se va afişa cel puŃin indicativul traseului.
Elementele de informare mentionate anterior vor fi iluminate corespunzător pe timp de noapte sau în
condiŃii de vizibilitate scăzută;
2. - să asigure afişarea în salonul mijlocului de transport a numelui conducătorului acestuia, a hărŃii
schematice care să permită vizualizarea traseului şi a reŃelei de trasee, a instrucŃiunilor privind modul de
desfăşurare a transportului, a obligaŃiilor publicului călător şi a altor informaŃii de utilitate publică privind
transportul, stabilite prin reglementările în vigoare;
3. - să asigure vânzarea legitimaŃiilor / abonamentelor de călătorie în staŃiile stabilite de comun acord cu
autoritatea administraŃiei publice locale şi nominalizate printr-o anexă la hotărârea de dare în administrare,
respectiv la contractul de delegare a gestiunii aprobat prin hotărâre de atribuire;
4. - în staŃiile din programul de circulaŃie, să asigure afişarea codului traseului, a intervalelor de succedare a
curselor, precum şi a hărŃilor simplificate cu indicarea traseelor şi staŃiilor 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 facilităŃi /gratuităŃi 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 braŃe;
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9. - să supravegheze urcarea şi coborârea călătorilor, mijlocul de transport să nu pornească din staŃii cu
uşile deschise sau cu călători aflaŃi pe scările acestuia, precum şi cu călători agăŃaŃi 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, butoaie cu carbid, materiale explozibile, produse caustice ori acide,
alte materiale sau obiecte care, prin formă 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, exprimată prin număr
de locuri pe scaune + locuri în picioare;
12. - să asigure spaŃiile necesare pentru bagajele de mână ale călătorilor;
13. - să îmbarce /debarce călători numai în staŃiile special amenajate, prevăzute în programul de circulaŃie;
14. - să utilizeze numai legitimaŃii /abonamente de călătorie cu regim special, agreate de autoritatea
administraŃiei publice locale;
15. - să nu permită transportul călătorilor decât pe bază de legitimaŃii /abonamente de călătorie valabile sau
alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare;
16. - să asigure călătorii şi bagajele acestora pentru riscurile care cad în sarcina operatorului de transport;
17. - să Ńină evidenŃa curselor sosite şi plecate, la fiecare capăt de linie;
18. - să asigure informarea anticipată a publicului călător în legătură cu modificarea/suspendarea
programului de circulaŃie sau a unui traseu, în caz de forŃă majoră;
19. - să asigure, zilnic şi ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea şi dezinfectarea mijloacelor de
transport;
20. - să asigure condiŃiile de execuŃie a transportului în condiŃii de regularitate, siguranŃă şi confort;
mijloacele de transport trebuie să fie echipate cu instalaŃie de încălzire/condiŃionare a aerului în stare de
funcŃionare; mijloacele de transport trebuie să aibă un aspect estetic corespunzător;
21. - pe părŃile laterale ale mijlocului de transport va fi inscripŃionată denumirea executantului
transportului;
la bordul mijlocului de transport trebuie să existe mijloace pentru prevenirea şi combaterea incendiilor,
precum şi ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate;
22. - mijloacele de transport trebuie să aibă inspecŃia tehnică periodică efectuată la termen; mijloacele de
transport trebuie să îndeplinească condiŃiile impuse de legislaŃia în vigoare privind siguranŃa circulaŃiei şi
protecŃia mediului;
23. - să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiŃii din surse proprii, precum şi diferenŃa de
tarif pentru protecŃie socială, conform legislaŃiei în vigoare, pentru a fi supuse aprobării Consiliului Local al
Municipiului Miercurea - Ciuc;
24. - să elaboreze bugetul privind întreŃinerea curentă, reparaŃiile curente şi accidentale la bunurile
concesionate sau închiriate de la concedent, conform programelor de întreŃinere, reparaŃii, dotări şi investiŃii
aprobate de acesta;
să asigure informarea permanentă a călătorilor cu privire la traseele, programele de circulaŃie deservite,
tarifele aplicate, precum şi modificarea acestora;
25. - să aplice normele de protecŃie a muncii specifice activităŃii desfăşurate în cadrul serviciului contractat;
26. - să asigure finanŃarea pregătirii profesionale şi efectuarea examinărilor medicale şi psihologice ale
propriilor angajaŃi;
27. - să elaboreze strategii de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin
aplicarea procedurilor concurentiale impuse de normele legale în vigoare privind achiziŃiile de lucrări sau
bunuri şi la gestionarea serviciului public pe criterii de competitivitate şi eficienŃă economică;
28. - să prezinte programe pentru dezvoltarea, modernizarea şi exploatarea eficientă a bazei tehnicomateriale aferente serviciului prestat.
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ANEXA nr.4 la Hotărârea nr.169/2010
Traseele principale şi programul de transport pentru reŃeaua de trasee executate cu autobuze
Linia
Nr. statii/sens
Lungimea

Traseul

Capacitate
(nr.
locuri)

Intervalul de succedare a curselor Nr.
mijloacelor de transport

Plecări de la
capete de traseu

5-9*)

9-13

13-18

18-21

21-24

Prima

Ultima

6,40

18,40

6,00

21,10

6,00

21,00

6,45

19.30

Nr. 1
Piros vonal
Linia roşie
25/16,6km

Circuit:Gara-PiaŃăCsíkijátékszín –Cetatea Mikóstr.Bradului-Spit.JudeŃean-Pasajstr.Câmpul Mic-Biserica
Jigodin-Cartierul Natur- Biserica
Jigodin-Galeria Nagy Imrestr.Câmpul Mic-Pasaj-Spitalul
JudeŃean-str.Bradului-B-dul
FrăŃiei-str.Leliceni-Gr. Şc.
Székely Károly-str.CulmeiLicieul Márton Áron-B-dul
Timişoarei-P-Ńa LibertăŃiiParohia Sf. Cruce-str.SălcieiGară

30-60

6o

-

60-120

60

-

1

1

-

1

1

-

Nr.2
Sárga vonal
Linia galbenă
22/13,10km

Circuit:Gară-PiaŃa-Csíki
Játékszin-Cetatea Mikó-str.
Bradului-Pasaj-str.Câmpul MicGaleria Nagy Imrestr.Carierei_Băile Jigodin-str.
Carierei-Galeria Nagy Imrestr.Câmpul Mic-Pasaj-str.
Bradului-Primăria-Csíki
Játékszin-Poştă-Liceul Márton
Áron-Kaufland-Autogară-Gară

30-60

60

60

60

60

-

1

1

1

1

1

-

Nr. 3.
Zöld vonal
Linia verde
25/12,40km

Circuit:Gară-PiaŃă-Poştă-Liceul
Márton Áron-str.Szék IIstr.Minei-str.Széked-Biserica
Franciscană-str. Pietroasa-Casa
de Cultură Ciobotenistr.Pietroasa-Ferencesekcart.Hétvezér-Fésülı-str.Câmpul
Mare-str.Poienii-Csordagyőjtıstr.Izvorului-Casa de Cultură
TopliŃa-str. LaculuiGr.Şc.TopliŃa Ciuc-B-dul
Timişoarei-P-Ńa LibertăŃiiParohia Sf. Cruce-str.SălcieiGară

30-60

60

60

6o

60

-

1

1

1

1

1

-

Nr. 4
Lila vonal
Linia mov
26/14,40km

Circuit:Gară-PiaŃă-Poştă-Liceul
Márton Áron-Gr. Şc. TopliŃa
Ciuc-str.Progres-Biserica TopliŃa
Ciuc-str.Câmpul Mare-Fésőlıcart. Hétvezér-Ferencesekstr.Pietroasa-Casa de Cultură
Cioboteni-Cioboteni Vaták-Cap
de linie-Cioboteni Vaták-Casa de
Cultură Cioboteni-str. PietroasaBiserica Fraciscană-str.Székedstr.Minei-str.Szék II-Liceul
Márton Áron-Poşta-Parohia Sf.
Cruce-str.Sălciei- Gară

45-120

120

120

120

120

-

1

1

1

1

1

-

18

Nr.5
Kék vonal
Linia
albastră
17/11,10km

Gară-PiaŃă- Casa de cultură –
Cetatea Miko-B-dul FrăŃiei-ŞutaFitód I-Fitód II-ClopotniŃa FitódCap de linie-ClopotniŃa FitódFitód II-Fitód I-Şuta-Alea
Copiilor-Primărie-Patinoarul
Vákár Lajos-Gară

Nr. 6
Barna vonal
Linia maro
13/11,00km

Gară- str.Sălciei-Arta-Fabrica de
bere-str.Poienii-str.ZorilorSubpădure-Csiba-Subpădurestr.Zorilor-str.Poienii-Fabrica de
bere-Arta-Gară

Nr.7
Fekete vonal
Linia neagră
15/44,00 km

Gară-str.Sălciei-Arta-Fabrica de
bere-str.Poienii-str.ZorilorSubpădure- Csiba-Băile HarghitaCsiba-Subpădure-str.Zorilorstr.Poienii-Fabrica de bere-ArtaGară

Nr.8
Késı esti
járat
Cursă
nocturnă
15/56,00 km

Gară-Galeria Nagy Imre-str.
Bradului-Fitod-Gară-Fabrica de
bere- Csiba-Fabrica de bereGară-Galeria Nagy Imre-str.
Bradului-Fitod-Gr. Şcolar
Székely Károly-CioboteniCsordagyőjtı-Gară

80-140

120

50-60 90-100

-

1

1

1

1

-

25-115

120

120

120

-

1

1

1

1

-

6,00

20,30

6,10

18,30

6,30

-

6,10

15,30

30-60

30-60

540
30-60

1

70

-

490

-

-

30
1

1

*intervale orare
Circulă în zilele 1,2,3,4,5,6.
Denumirea şi amplasarea staŃiilor pentru transportul cu autobuze:

Traseul nr. 1 Linia ROŞIE. Circuit Gara-PiaŃă-Casa de cultură-Cet.Mikó-str.Bradului-Spit.JudeŃeanPasaj-str.Câmpul Mic-Biserica Jigodin-Cartierul Natur- Biserica Jigodin-Galeria Nagy Imre-str.Câmpul
Mic-Pasaj-Spitalul JudeŃean-str.Bradului-B-dul FrăŃiei-str.Leliceni-Gr. Şc. Székely Károly-str.CulmeiLicieul Márton Áron-B-dul Timişoarei-P-Ńa LibertăŃii-Parohia Sf. Cruce-str.Sălciei-Gară
Traseul nr. 2 Linia GALBENĂ. Circuit Gară-PiaŃa-Csiki Játékszin-Cetatea Mikó-str. Bradului-Pasajstr.Câmpul Mic-Galeria Nagy Imre-str.Carierei-Băile Jigodin-str. Carierei-Galeria Nagy Imre-str.Câmpul
Mic-Pasaj-str. Bradului-Primăria-Csiki Játékszin_Poştă-Liceul Márton Áron-Kaufland-Autogară-Gară
.
Traseul nr. 3 Linia VERDE circuit Gară-PiaŃă-Poştă-Liceul Márton Áron-str.Szék II-str.Mineistr.Széked-Biserica Franciscană-str. Pietroasa-Casa de Cultură Cioboteni-str.Pietroasa-Ferencesekcart..Hétvezér-Fésőlı-str.Câmpul Mare-str.Poienii-Csordagyőjtı-str.Izvorului-Casa de Cultură TopliŃa-str.
Lacului-Gr.Şc.TopliŃa Ciuc-B-dul Timişoarei-P-Ńa LibertăŃii-Parohia Sf. Cruce-str.Sălciei-Gară.
Traseul nr. 4 Linia MOV circuit Gară-PiaŃă-Poştă-Liceul Márton Áron-Gr. Şc. TopliŃa Ciucstr.Progres-Biserica TopliŃa Ciuc-str.Câmpul Mare-Fésőlı-cart. Hétvezér-Ferencesek-str.Pietroasa-Casa de
Cultură Cioboteni-Cioboteni Vaták-Cap de linie-Cioboteni Vaták-Casa de Cultură Cioboteni-str. PietroasaBiserica Fraciscană-str.Széked-str.Minei-str.Szék II-Liceul Márton Áron-Poşta-Parohia Sf. Crucestr.Sălciei- Gară.
Traseul nr. 5 Linia ALBASTRĂ Gară-PiaŃă- Casa de cultură – Cetatea Mikó-B-dul FrăŃiei-Şuta-Fitód IFitód II-ClopotniŃa Fitód-Cap de linie-ClopotniŃa Fitód-Fitód II-Fitód I-Şuta-Alea Copiilor-PrimăriePatinoarul Vákár Lajos-Gară.
Traseul nr.6 Linia MARO Gară- str.Sălciei-Arta-Fabrica de bere-str.Poienii-str.Zorilor-SubpădureCsiba-Subpădure-str.Zorilor-str.Poienii-Fabrica de bere-Arta-Gară.
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Traseul nr. 7 Linia NEAGRĂ Gară-str.Sălciei-Arta-Fabrica de bere-str.Poienii-str.Zorilor-SubpădureCsiba-Băile Harghita-Csiba-Subpădure-str.Zorilor-str.Poienii-Fabrica de bere-Arta-Gară .
Traseul nr. 8 Linia CURSĂ DE NOAPTE. Gară-Galeria Nagy Imre-str. Bradului-Fitod-Gară-Fabrica
de bere- Csiba-Fabrica de bere-Gară-Galeria Nagy Imre-str. Bradului-Fitod-Gr. Şcolar Székely KárolyCioboteni-Csordagyőjtı-Gară
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