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H O T Ă R Â R E 

privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al comunei 

Hidiselu de Sus nr. 57/2020 privind aprobarea studiului de oportunitate, a 

modalitatii de atribuire a contractului de delegare, a proiectului contractului de 

delegare, a tarifelor de transport, avizarea Regulamentului și a caietului de 

sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin 

curse regulate pe traseul Oradea-Sântelec 

 

 

Avand in vedere: 

- adresa inregistrata la Primaria comunei Hidiselu de Sus cu nr. 

5248/17.09.2021 transmisa de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Transregio; 

- referatul de aprobare intocmit de Primarul comunei Hidiselu de Sus, initiatorul 

proiectului de hotarare; 

- raportul de specialitate nr. 5377/24.09.2021 întocmit de catre Biroul Financiar 

Contabil; 

- avizul comisiei de specialitate a consiliului local. 

Tinand cont de prevederile: 

- art. 8 alin. (3) lit. d2) si art. 43 alin. (1) si (2) din Legea nr. 51/2006 privind 

serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- art. 17 alin. (1) lit. h), art. 41 din Legea nr. 92/2007 privind  serviciile publice 

de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- Hotararii Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus nr. 57/2020 privind 

aprobarea studiului de oportunitate, a modalitatii de atribuire a contractului de 

delegare, a proiectului contractului de delegare, a tarifelor de transport, avizarea 

Regulamentului și a caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport 

public local de persoane prin curse regulate pe traseul Oradea-Sântelec si ale 

contractului incheiat in baza acesteia; 

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 si art. 

196 alin (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HIDIȘELU DE SUS 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art.I. Costul unitar pentru anul 2021, utilizat la aplicarea contractului de 

delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate, 

inregistrat la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Transregio cu nr. 220/C4 din 

01.09.2020, va fi după cum urmează: 

   AUTOBUZ 

 

 Hidișelu de Sus 

2021 cost lei/km 3,2 

Art.II. Hotararea Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus nr. 57/2020 

privind aprobarea studiului de oportunitate, a modalitatii de atribuire a contractului de 
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delegare, a proiectului contractului de delegare, a tarifelor de transport, avizarea 

Regulamentului și a caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport 

public local de persoane prin curse regulate pe traseul Oradea-Sântelec se modifica si 

se completeaza potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare, astfel: 

a) Anexa nr. 2 se modifica si se completeaza potrivit anexei la prezenta hotarare; 

b) Anexa nr. 4 se modifica si se completeaza potrivit prevederilor anexei la 

prezenta hotarare, referitoare la Regulamentul pentru efectuarea serviciului de 

transport public local prin curse regulate, acesta fiind anexa nr. 15 la contractul de 

delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate. 

Art.III. Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de delegare a 

gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate, inregistrat la 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Transregio cu nr. 220/C4 din 01.09.2020, 

pentru modificarile si completarile prevazute la art. 2. 

         Art.IV. Se mandateaza primarul comunei Hidișelu de Sus să semneze în numele 

și pe seama comunei Hidișelu de Sus actul adițional prevazut la art. III. 

Art.V. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredinteaza Primarul 

comunei Hidișelu de Sus, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Transregio si S.C. 

Oradea Transport Local S.A. 

Art.VI.  Prezenta hotarare se comunica cu: 

a) Institutia Prefectului - Județul Bihor; 

b) Primarul comunei Hidișelu de Sus; 

c) Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Transregio;  

d) S.C. Oradea Transport Local S.A.; 

e) Monitorul Oficial Local. 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                  CONTRASEMNEAZA 

                    Cristian Cîmpan                                                  p. SECRETAR 

                                                                                                Emanuel Dringo 

 

 
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 84/2021 

Nr. 

crt. 
Operatiuni efectuate 

Data 

ZZ/LL/AN 
Semnatura persoanei responsabile sa efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotararii1) s-a facut cu majoritate □ simpla   absoluta  □ calificata 30/09/2021 
 

2 Comunicarea catre primar2) 07/10/2021 
 

3 Comunicarea catre prefectul judetului3) 07/10/2021 
 

4 Aducerea la cunostinta publica4)+5) ...../...../......... - 

5 Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual4)+5) 07/10/2021 
 

6 Hotararea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), dupa caz 07/10/2021 
 

Extrase din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare: 
1) Art. 139 alin. (1): „In exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adopta hotarari, cu majoritate absoluta sau simpla, dupa caz. 
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), hotararile privind dobandirea sau instrainarea dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile se adopta 

de consiliul local cu majoritatea calificata definita la art. 5 lit. dd), de doua treimi din numarul consilierilor locali in functie.“ 
2) Art. 197 alin. (2): „Hotararile consiliului local se comunica primarului.“ 
3) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunica hotararile consiliului local al comunei prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de 

la data adoptarii ... 
4) Art. 197 alin. (4): „Hotararile … se aduc la cunostinta publica si se comunica, in conditiile legii, prin grija secretarului general al comunei.“ 
5) Art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotararilor … cu caracter individual catre persoanele carora li se adreseaza se face in cel mult 5 zile de la data 

comunicarii oficiale catre prefect.“ 
6) Art. 198 alin. (1): „Hotararile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunostinta publica.“ 
7) Art. 199 alin. (2): „Hotararile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicarii catre persoanele carora li se adreseaza.“ 

 

Nr. 84 

Hidiselu de Sus, 30 septembrie 2021 
Aceasta hotarare a fost adoptata cu____voturi pentru,____voturi impotriva si____abtineri din numarul total de 13 consilieri 

https://program-legislatie.ro/#/view/00571803.19-20210203-SJ6Gw4I9dgd
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         Anexa la H.C.L. nr. 84/2021 

Modificari si completari ale contractului de delegare a 

gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate si  

ale Regulamentului pentru efectuarea 

 serviciului de transport public local prin curse regulate 

 

  9.1. ....................................................................................... 

“Pr – reprezintă profitul rezonabil al Operatorului, reprezentand o rată de rentabilitate   a capitalului 

normală pentru sectorul de activitate de transport public si care tine seama de nivelul  de risc al 

Serviciului de transport public local suportat de Operator. Nivelul (procentul)profitului rezonabil va 

fi de 2%, începând cu anul 2021  și va fi aplicat la total cheltuieli eligibile CE          Nivelul 

(procentul) profitului rezonabil va fi actualizat, în situația în care conform datelor publicate pe site-

ul Comisiei Europene rata swap pentru România aferenta perioadei contractuale        specifice este 

mai mica de 1% (un procent sau 100 de puncte de baza). In acest caz nivelul (procentul) profitului 

va fi egal cu rata swap la care se adauga 100 de puncte de baza (1%)”. 

  9.3. Raportul lunar de constatare si factura vor fi întocmite si prezentate de Operator U.A.T.-urilor 

asociate in cadrul A.D.I. Transregio/aparatului tehnic-operational al A.D.I. Transregio până la data 

de 25 a lunii următoare celei in care s-a derulat operarea serviciului de transport public local prin 

curse regulate.  Compensația va fi plătită de fiecare unitate administrativ teritorială membră a A.D.I. 

Transregio, in maxim 15 zile lucrătoare de la data inregistrarii facturii emise de Operator.  În situații 

excepționale, cu acordul U.A.T.-urilor, Operatorul poate sa intocmeasca Rapoarte lunare 

preliminate si facturi corespunzatoare, rapoarte care vor fi regularizate in maxim 90 de zile de la 

virarea sumelor respective. 

 

 9.6. În vederea evitării supracompensării, Operatorul va intocmi pana la data de 31 ianuarie, in baza 

datelor preliminate, Raportul Anual de Constatare (conform Anexa 8.2) pentru intreg anul 

precedent. Raportul stabileste valoarea anuală a compensatiei preliminată pe baza cheltuielilor 

efective eligibile inregistrate de Operator pentru prestarea Obligației de serviciu public, efectiv pe 

categoriile de costuri prevăzute în Anexa 9, conform balantelor contabile si situațiilor financiare 

anuale preliminate ale Operatorului.  

În vederea stabilirii valorii compensației finale/definitive, în termen de 30 de zile de la aprobarea 

situaţiilor financiare anuale, Operatorul va întocmi Raportul Anual de Constatare, acesta continand 

datele financiare anuale definitive, auditate si aprobate.  

Compensatia va acoperi diferenta dintre costurile suportate in legatura cu obligatiile de serviciu 

public si sumele efectiv incasate ca urmare a indeplinirii obligatiilor de serviciu public in cauza, la 

care se adauga un profit rezonabil, in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370 / 

2007. 

 9.7. În cazul în care Compensația preliminată  acordată Operatorului pentru anul anterior este mai 

mare decât compensația anuală calculată prin Raportul Anual de Constatare intocmit in baza datelor 

preliminate (Anexa 8.2), până la 31.01  Operatorul va vira în contul Autorității Contractante 

diferenţa rezultată. 

În cazul în care Compensația finală/definitivă acordată Operatorului pentru anul anterior este  mai 

micǎ decât compensația anuală calculată prin Raportul Anual de Constatare (Anexa 8.2) Autoritatea 

Contractantă va vira în contul Operatorului diferenţa rezultată, în termen de 30 de zile de la 

intocmirea si depunerea de catre Operator a Raportului Anual de Constatare intocmit in baza 

situatiilor financiare anuale definitive, auditate si aprobate, conform art. 9.6. 
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 10.6 Controlul călătorilor care folosesc transportul public integrat pe teritoriul administrativ al 

Autorităţii Contractante  este realizat de către Operator  și de unitățile administrativ-teritoriale 

membre ale A.D.I. Transregio, conform  prevederilor legale.  

 

 12.9.2 Controlul călătorilor care folosesc transportul public pe raza teritorial-administrativă a 

membrilor A.D.I. Transregio, se realizează cu respectarea condițiilor legale de : 

            a) Operator; 

            b) Unitățile administrativ-teritoriale membre ale A.D.I. Transregio. 
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 Anexa 8.2 – Raport Anual de Constatare 

Stabilirea valorii pt. anul ______  a compensatiei (subventiei) pe baza cheltuielilor efective eligibile suportate de Operator pentru prestarea 
serviciilor de transport public 

ANUL   

(Km)Număr total de vehicul*kilometru  realizat 

Autobuz Hidișelul de Sus   

(c unitar) Cost unitar per kilometru     

Autobuz Hidișelul de Sus   

  Cost Total (Veh*Km efectuaţi x c unitar pe Km)   

Hidișelul de Sus   

(C1)  Total compensatie anuala facturata ( pe baza calculului lunar din anexa 10)   

Hidișelul de Sus   
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  Venituri din servicii de transport public din care:    

Venituri din vânzări de titluri de călătorie    

 Hidișelul de Sus   

Diferente de tarif cuvenite operatorului   

Hidișelul de Sus   

Alte venituri în cadrul reţelei unde se prestează OSP (reclama, ITP, penalitati, financiare -704,706, 

708,709, 758, 765,766,767,707,..)   

  

Hidișelul de Sus   

Venituri diverse (758,4)   

(I) TOTAL VENITURI   

Hidișelul de Sus   

Costuri efective din evidenta contabila asociate realizarii Planului de Transport OSP   

Cheltuieli directe de transport   

Hidișelul de Sus   

Cheltuieli indirecte de transport   

Hidișelul de Sus   

(II) TOTAL CHELTUIELI conform evidentei contabile asociate realizarii 

Planului de Transport 

  

Hidișelul de Sus   

(III) (Pr) Profit rezonabil   

Hidișelul de Sus   

 (C2) TOTAL COMPENSATIE ANUALA (pe baza costurilor efective si 

veniturilor inregistrate in contabilitate) ( Efect Financiar Net) (( II- I) + III ) 

(Total Cheltuieli – Total Venituri + Profit rezonabil) 

  

Hidișelul de Sus   

DIFERENŢA CARE VA FI PLĂTITĂ DE CĂTRE OPERATOR Autoritatii 

Contractante           (dacă C1 > C2) 

  

DIFERENŢA CARE VA FI PLĂTITĂ DE CĂTRE AUTORITATEA 

CONTRACTANTAOperatorului                               (dacă C1 < C2) 

  

Hidișelul de Sus   
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Anexa  15  la contract 

 

REGULAMENTUL 

 
pentru Efectuarea Serviciului de Transport Public Local de Persoane 

prin curse regulate 

 

 

ART. 45 

Conducătorii mijloacelor de transport au următoarele atribuţii şi responsabilităţi: 
1. să se prezinte pentru efectuarea examinării medicale şi psihologice, iniţială şi periodică, şi să 

respecte recomandările comisiilor medicale şi psihologice; 

2. să respecte normele şi regulile privind conducerea în condiţii de siguranţă rutieră şi conduita 

preventivă; 

3. să respecte regulile privind prevenirea accidentelor de muncă în circulaţia rutieră; 

4. să cunoască şi să respecte măsurile ce trebuie luate după un accident sau incident în ceea 

ce priveşte asigurarea vehiculului, protecţia personală şi a celorlalţi participanţi la trafic, 

protecţia mediului, protecţia bunurilor; 

5. să respecte perioadele de conducere şi perioadele de odihnă, conform reglementărilor 

legale în vigoare, şi să utilizeze corect tahograful; 

6. să nu intervină asupra tahografului sau a limitatorului de viteză pentru scoaterea acestora 

din uz sau modificarea caracteristicilor de funcţionare; 

7. să respecte întocmai legile şi reglementările specifice fiecărei categorii de transport 

rutier pe care o execută; 

8. să respecte executarea sarcinii de transport conform foii de parcurs primite, respectând 

întocmai traseul, graficele orare, opririle în toate staţiile din cursa respectivă; să respecte 

punctele de îmbarcare/debarcare a călătorilor;  

9. conducătorii vehiculelor au dreptul de a verifica legitimaţiile de călătorie ale 

utilizatorilor transportului public local, ori de câte ori se consideră a fi justificat şi 

necesar. 

10. la observarea sau semnalarea oricărui eveniment nedorit (nerespectarea prezentului 

Regulament privind transportul animalelor de companie sau a unor mărfuri, respectiv 

manifestare indecentă prin ţinută sau comportament, a vreunui călător), conducătorul 

vehiculului are obligaţia de a solicita respectarea normelor de conduită ale publicului 

călător în mijloacele de transport în comun, aprobate prin HCL şi de a apela la ajutorul 

organelor abilitate (Poliţie, Jandarmerie, etc...)  

11. să supravegheze urcarea şi coborârea călătorilor, să nu plece mijlocul de transport din 

staţii cu uşile deschise sau cu călători aflaţi pe scările acestuia, precum şi cu călători 

agăţaţi de exteriorul caroseriei;  

12. să deschidă uşile numai după ce mijlocul de transport a fost oprit în staţie; 

13. 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 

format ori dimensiune, pot produce daune, vătămări corporale sau, prin natura 

materialului, pot murdări, ori alte obiecte sau mărfuri interzise la transportul public;  
14. pe traseele pe care vânzarea   titlurilor de călătorie se realizează de către conducătorul 

mijlocului de transport acesta este obligat să elibereze călătorilor titlurile de călătorie [bilet șofer 

metropolitan-conform art. 37 alin.(2) din prezentul regulament] la valorile stabilite de consiliile 
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locale ale unităților administrativ-teritoriale membre ale A.D.I. Transregio. 

 

 

Art.58 
(1) Constituie contravenție și sancționează  cu amendă de la 100 lei la 500 lei nerespectarea de 

către persoanele fizice a obligațiilor prevăzute la art. 55 alin.(1) literele d)-h) respectiv 

alin.(2) literele b)-o) din prezentul regulament. 

 

(2) Utilizarea mijloacelor de transport public de persoane fără titlu de călătorie valabil se 

sancționează cu suprataxă. Cuantumul suprataxei este stabilit prin hotărâre de consiliu a 

fiecărei unități administrativ- teritoriale membre a A.D.I. Transregio. Aplicarea suprataxei 

cade în sarcina agenților constatatori. 

 

(3) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei 

conducătorul auto pentru nedeținerea respectiv refuzul de a prezenta documentele prevăzute 

la art. 11 alin.(1) literele d)-h) din prezentul regulament. 

(4) Constituie contravenție și sancționează cu amendă de la 500-1500 lei conducătorul 

mijlocului de transport care nu respectă obligația prevăzută la art. 45 punctul 14. 

(5) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1), (3)-(4) şi aplicarea sancţiunilor se fac   de 

împuterniciţii primarilor unităţilor administrativ-teritoriale membre ADI Transregio pe a 

căror rază teritorială a fost săvârșia fapta contravențională. 

(6) Agenţii constatatori au dreptul să solicite actele de identitate, conform prevederilor legale în 

vigoare. 

(7) Controlul legitimațiilor de călătorie se efectuează în mijloacele de transport, fără a se crea 

disconfort călătorilor 

 

 
 

 




