
 
JUDETUL ARGEȘ               
MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEȘ               
CONSILIUL LOCAL         

             

          
HOTARARE  nr. 11 / 2022 

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. 1979 / 18.01.2022; 
-Raportul de specialitate nr. 1980 / 18.01.2022; 

-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 comerț și servicii publice, Comisia economică, Comisia juridică, de disciplină 
și ordine publică și Comisia de urbanism; 

-În temeiul art. 196 alin.1 lit. a, art. 129 alin. 4 lit. d si alin. 7 lit. n coroborate cu prevederile art. 139 alin. 
1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

 
 

HOTĂRĂȘTE 

 

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 aprobă Instrucțiunile pentru ofertanți ce includ și: 

-criteriile de calificare și selecție a ofertelor 
-criteriul de atribuire a contractului 

-valoarea totală estimată a contractului - 21.854.771 lei (valoare fără TVA). 

Art. 4. Se aprobă secțiunea 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 să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei și a documentelor care o însoțesc. 

Art. 5. Se revocă H.C.L. 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, având în vedere ineficiența acesteia. 

 

   Contrasemnează 
  Președinte de ședință                                               Secretar  general U.A.T. 

               RĂDUȚU-BABEȚ ANA                      ISABEL JANINA ZARIOIU 
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