Anexa nr. 1
la Hotărârea Consiliului Local Vinga nr.131/10.12.2019 privind acordarea unui
mandat reprezentantului Comunei Vinga în Adunarea Generală a Asociaţilor
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea
aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii
Serviciului detransport public local
nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la
Contractul nr. 704/02.12.2019

ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 17.12.2019
la CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII
SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL
nr. 750 din data de 03.12.2019 – ACT ADIȚIONAL
LA CONTRACTUL nr. 704/02.12.2019

PĂRŢILE CONTRACTANTE:
(1) Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, persoană
juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică, cu sediul în Arad, Bulevardul Revoluției
nr. 50, ap. 1, judeţul Arad, cod 310009, România, înregistrată în Registrul asociațiilor și
fundațiilor de la grefa Judecătoriei Arad sub nr. 30/26.06.2018, Cod fiscal 39564331, cont
RO32BTRLRONCRT0450666901, deschis la Banca Transilvania, reprezentată prin Ilie
Ovidiu, având funcţia de director executiv, împuternicit prin Hotărârea A.G.A. nr.
31/03.12.2019, în numele și pentru unitățile administrativ-teritoriale Municipiul Arad, Județul
Arad, Comuna Ghioroc, Comuna Săvârșin, Orașul Sântana, Orașul Curtici, Orașul Pecica,
Orașul Ineu, Orașul Sebiș, Comuna Covăsânț, Comuna Hășmaș, Comuna Zădăreni, Comuna
Șepreuș, Comuna Zăbrani, Comuna Sintea Mare, Comuna Peregu Mare, Comuna Fântânele,
Comuna Frumușeni, Comuna Șimand, Comuna Zimandu Nou, Comuna Cărand, Comuna
Dorobanți, Comuna Bârsa, Comuna Dieci, Comuna Bârzava, Comuna Hălmăgel, Comuna
Archiș, Comuna Seleuș, Comuna Vinga, Comuna Chisindia, Comuna Pleșcuța, Comuna
Almaș, Comuna Gurahonț, Comuna Birchiș, Comuna Livada, Comuna Zărand, Comuna
Beliu, Comuna Ignești, Comuna Brazii, Comuna Buteni, Comuna Apateu, Comuna Bata,
Comuna Olari, Comuna Păuliș, Comuna Șagu, Comuna Secusigiu, Comuna Macea, Comuna
Felnac, în calitate de delegatar, pe de o parte;
și
(2) Operatorul de transport S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, cu sediul în
Arad, Calea Victoriei, nr. 35b-37, înregistrată sub nr. J02/680/1995 la Registrul Comerţului
de pe lângă Tribunalul Arad, având contul RO57TREZ0215070XXX009371, deschis la
Trezoreria Municipiului Arad, codul unic de înregistrare 1708600, reprezentat legal prin
GODJA CLAUDIU PETRU având funcţia de Director general, în calitate de delegat, pe de
altă parte.
Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public
local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, părţile de comun
acord convin la încheierea prezentului act adiţional, după cum urmează:
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1. Punctul 6.2. se modifică și va avea următorul conţinut:
”p) dovada punerii în funcțiune a sistemului de taxare inteligentă și a sistemului de
numărare a călătorilor, în cazul existenței unui sistem de taxare achiziționat de către
fiecare UAT membru;”.
2. Alineatul (2) al pct. 7.1. se modifică și va avea următorul conţinut:
”Redevența se plătește fiecărui UAT în parte, în funcție de valoarea mijloacelor fixe a
bunurilor de retur cu care intră în contract”;
3. Punctele 7.2., 7.3., 7.4. și 7.5. se modifică și vor avea următorul conţinut:
”7.2. Operatorul va achita trimestrial fiecărui UAT membru a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară de Transport Public Arad valoarea redevenţei anuale datorate, împărţită
în tranșe egale, cel târziu până la data de [15] a primei luni a trimestrului următor celui
pentru care redevenţa este datorată.
7.3. Plata redevenţei se va face în contul indicat de fiecare UAT membru a Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad.
7.4. Pentru nerespectarea termenului de plată a redevenţei, Operatorul datorează UATurilor membre a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad
penalităţi de întârziere, calculate prin aplicarea procentului de [0,03]%/zi de întârziere
asupra sumei neachitate.
7.5. În caz de întârziere la plata a redevenţei cu 90 de zile, UAT-ul membru va executa
garanţia constituită de Operator cu suma datorată de acesta”.
4. Punctele 9.5. și 9.6. se modifică și vor avea următorul conţinut:
”9.5. Plata Diferențelor de tarif către Operator se va face lunar de către fiecare UAT
membru a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, în baza
facturii emise de către Operator şi a documentaţiei justificative. Operatorul are obligaţia
de a emite factura până la data de 10 a lunii următoare a celei pentru care se face
decontarea, la care va atașa documentația justificativă care conține dovezile prevăzute la
art. 9.4 pentru fiecare categorie de călători care beneficiază de reduceri și gratuități.
9.6. UAT-urile membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public
Arad au obligația să facă plata Diferențelor de tarif în termen de 15 zile de la emiterea
facturii și a documentației justificative depusă de către Operator. Modelul de decont este
prevăzut în Anexa 6.4.”.
5. La pct. 10.1. și 10.2. expresia de ”Entitatea Contractantă” se înlocuiește cu expresia
”UAT-urile membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public
Arad”.
6. Punctul 15 al art. 3 din Anexa 13-Regulamentul serviciului la Contractul de delegare a
gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la
Contractul nr. 704/02.12.2019 se modifică și va avea următorul conţinut:
”program de transport public local - programul propus și aprobat de consiliul local prin
care se stabilesc traseele pentru transportul public local de persoane prin curse regulate
pe raza teritorială a UAT-urilor membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de
Transport Public Arad ”.
7. Articolul 11 din Anexa 13-Regulamentul serviciului la Contractul de delegare a
gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la
Contractul nr. 704/02.12.2019 se modifică și va avea următorul conţinut:
”Licența de traseu se eliberează cu o durată de 3 ani, pentru traseele cuprinse în
programele de transport rutier de persoane prin curse regulate, însoțită de caietul de
sarcini al acesteia și de programul de circulație. Cuantumul tarifului de eliberare a unei
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licențe de traseu este de 50 lei, iar cuantumul tarifului de preschimbare a licențelor de
traseu este în cuantum de 10 lei”.
8. La pct. 10.2. expresia de ”Anexa nr. 9” se înlocuiește cu expresia ”Anexa nr. 8”.
9. La pct. 10.5. expresia de ”Anexa nr. 8.1” se înlocuiește cu expresia ”Anexa nr. 7.1.”.
10. La pct. 10.8. expresia de ”Anexa nr. 8.2” se înlocuiește cu expresia ”Anexa nr. 7.2.”.
11. La pct. 11.3. expresia de ”Anexa nr. 5.3” se înlocuiește cu formularea ”la punctele de
vânzare ale operatorului”.
12. La pct. 14.3.1 expresia de ”Anexa nr. 9” se înlocuiește cu expresia ”Anexa nr. 8”.
13. La pct. 16.1 expresia de ”Anexa nr. 15” se înlocuiește cu expresia ”Anexa nr. 14”.
14. La pct. 19.4, lit. ”d” expresia de ”Anexa nr. 10” se înlocuiește cu expresia ”Anexa nr.
9”.
15. La pct. 20.3, lit. ”d” expresia de ”Anexele nr. 6.3.1., 6.3.2. și 6.3.3.” se înlocuiește cu
formularea ”avizat de Entitatea Contractantă”.
16. La pct. 25.3 expresia de ”Anexele nr. 1-18” se înlocuiește cu expresia ”Anexele nr. 115”.
17. Anexa nr. 2-Programul de transport la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de
transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019
se modifică și va avea forma prezentată în Anexa nr. 1 la prezentul act adițional.
Celelalte prevederi ale contractului de asistență juridică rămân neschimbate.
Prezentul act adiţional face parte integrantă din Contractul de delegare a gestiunii
Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr.
704/02.12.2019.
Încheiat azi 17.12.2019, în Arad, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare
parte.
OPERATOR,
ENTITATEA CONTRACTANTĂ,
S.C. Compania de Transport Public
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de
S.A. Arad
Transport Public Arad
Director Executiv
Director General
Ovidiu ILIE
GODJA CLAUDIU PETRU

Vizat de legalitate,
Contabil Șef
Lung-Frenț Maria

Vizat de legalitate,
Director Economic
Mateuț Angelica

Șef serviciu Autorizare, monitorizare,
verificare și control
Gliga Rodica
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Viză Juridică,
Av. Roșca Ioan Marius

Viză Juridică,
Consilier Juridic
Vidac Mile

Anexe la Actul Adiţional nr. 1 din 17.12.2019 la Contractul de delegare a gestiunii
serviciului de transport public local nr. 750 din data de 03.12.2019 – Act
adițional la contractul nr. 704/02.12.2019
Următoarele anexe vor constitui parte integrantă a Actului adițional:
Anexa 1- Program de Transport, denumită în continuare Anexa nr. 2 la Contractul de
delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 750 din data de
03.12.2019 – Act adițional la contractul nr. 704/02.12.2019;
Anexa 1.1 - Programul anual de transport, denumită în continuare Anexa nr. 2.1 la
Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 750 din
data de 03.12.2019 – Act adițional la contractul nr. 704/02.12.2019;
Anexa 1.2 – Program de Circulaţie, denumită în continuare Anexa nr. 2.2 la Contractul de
delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 750 din data de
03.12.2019 – Act adițional la contractul nr. 704/02.12.2019.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
SILAGHI DUMITRU ILIE

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
TRIF CORINA-DANIELA
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