
JUDETUL ARGES                  
MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES                               
CONSILIUL LOCAL             
             

 

HOTARARE  nr. 72 / 2021 
privind aprobarea documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii  

Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze 
 în Municipiul Curtea de Argeș 

 
 

Consiliul local al Municipiului Curtea de Arges; 
Avand in vedere: 
-Referatul de aprobare nr. 25264 din 06.08.2021; 
-Raportul de specialitate nr. 25266 din 06.08.2021; 
-Prevederile art 231

 alin (1)-(5) din Legea nr. 92/2007 a  Serviciilor publice de transport persoane în unităţile 
administrativ-teritoriale potrivit carora, documentatia de atribuire se aproba prin hotarare a autoritatii locale 
competente; 

-Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind 
serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 
1107/70 ale Consiliului; 

-Avizele date de  Comisia de comert și servicii publice, Comisia economica, Comisia juridica, de disciplina 
si ordine publica si Comisia de urbanism; 

-In temeiul art. 129 alin. 4 lit. d si alin. 7 lit. n coroborat cu prevederile art. 139 alin. 1 teza a doua din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

 
 

HOTARASTE 
 

Art.1. Se aprobă Caietul de sarcini pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii Serviciului de 
transport public local de persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze în Municipiul Curtea de Argeș. 

Art.2. Se aprobă Modelul de Contract de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local de 
persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze în Municipiul Curtea de Argeș, impreuna cu anexele acestuia 
(Anexele 1-16) 

Art.3. Se aproba Programul de transport al Serviciului de transport public local de persoane prin curse 
regulate efectuate cu autobuze în Municipiul Curtea de Argeș. 

Art.4. Se aproba Instrucțiunile pentru ofertanți ce includ si: 
-criteriile de calificare si selectie a ofertelor 
-criteriul de atribuire a contractului 
-valoarea totala estimata a contractului- 15.336.014,00 lei (valoare fara TVA). 

Art. 5. Se aproba sectiunea de Formulare tipizate aferente documentației de atribuire a contractului de 
Delegare a gestiunii Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze în 
Municipiul Curtea de Argeș, care sa faciliteze elaborarea si prezentarea ofertei si a documentelor care o insotesc. 

 
    Contrasemnează 

  Președinte de ședință                                                        Secretar  general U.A.T. 
              PĂUNESCU ION PETRE                                                               CHIRCA RADU 
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