
 

 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 4 

din 20 ianuarie 2022 

 
privind darea în concesiune către operatorul delegat S.C. Transport Local S.A. a unui număr 

de 20 de autobuze aflate în domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș și încheierea unui act 

adițional la contractul de delegare a gestiunii nr. 75072 din 29.11.2019  

 

 

Consiliul local al  Municipiului Târgu Mures, întrunit în şedinţă de îndată, 

 

Având în vedere: 

 Referatul de aprobare nr. 1589/177/10.01.2021 inițiat de Primarul Municipiului Târgu Mureș prin 

Serviciul Public Administrația Domeniului Public privind darea în concesiune către operatorul 

delegat S.C. Transport Local S.A. a unui număr de 20 de autobuze aflate în domeniul privat al 

Municipiului Târgu Mureș și încheierea unui act adițional la contractul de delegare a gestiunii nr. 

75072 din 29.11.2019;  

 Avizul favorabil al Direcţiei economice; 

 Avizul favorabil al Direcţiei juridice, contencios administrativ şi administraţie publică locală;   

 

În conformitate cu prevederile: 

 Art. 2, lit. j), art. 3, alin. (1), art. 8, alin. (1) și (3), lit. d)^2, art. 24 și art. 25, alin. (4) din Legea nr. 

51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, rep., cu modificările și completările ulterioare; 

 art. 4, alin. (1^1), art. 15, art. 16, alin. (1) și art. 21, alin. (5) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor 

publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 H.C.L.M. nr. 330 din 28 noiembrie 2019 privind atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport 

public local de persoane cu autobuze, efectuat prin curse regulate în Municipiul Târgu Mureș, către 

S.C. Transport Local S.A.; 

 Art. 12.1.1. și art. 21.1. din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de 

persoane cu autobuze, efectuat prin curse regulate în Municipiul Târgu Mureș nr. 75072 din 

29.11.2019, denumit în continuare Contractul de delegare a gestiunii; 

 Art. 7 (art.13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată; 

 

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin. (2), lit. c) și d), alin. (6), lit. b), alin. (7), lit. n), art. 139, 

alin. (3), lit. g) art.196, alin.(1), lit. „a”, art. 243, alin. (1), lit. „a”, art. 307, alin. (4), precum și ale art. 

362, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

H o t ă r ă ş t e: 

 

Art.1.  

(1) Se aprobă darea în concesiune către operatorul delegat S.C. Transport Local S.A. a unui număr de 

20 de autobuze aflate în domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș, parte din obiectivul de 

investiții ”Achiziția de autobuze noi pentru transportul public în Târgu Mureș”, pe perioada de 

valabilitate a Contractului de delegare a gestiunii. 

 



 

 

(2) Predarea-primirea bunurilor precizate la alin. (1) se va efectua în baza unui proces verbal de 

predare-primire, în conformitate cu prevederile Contractului de delegare a gestiunii. 

 

Art. 2. Se aprobă modificarea Anexei 4.1. a Contractului de delegare a gestiunii, intitulată ”Bunuri de 

retur”, conform Anexei I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 3.  

(1) Se aprobă actualizarea redevenței datorate de către operatorul S.C. Transport Local S.A. conform 

Anexei II, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

(2) Actualizarea redevenței se calculează potrivit prevederilor capitolului 6 – pct. 6.5. din Contractul 

de delegare a gestiunii, prin raportarea valorii de intrare a bunurilor menționate la art. 1, alin. (1) al 

prezentei hotărâri la durata rămasă a contractului de delegare a gestiunii. 

 

Art. 4.  

(1) Se împuternicește Primarul Municipiului Târgu Mureș, Soós Zoltán, cu semnarea unui act 

adițional la Contractul de delegare a gestiunii nr. 75072/29.11.2019 între Municipiul Târgu Mureș și 

S.C. Transport Local S.A., care să cuprindă modificările menționate la art. 2 și art. 3 ale prezentei 

hotărâri. 

(2) Se aprobă modelul de act adițional menționat la alin. (1), conform Anexei III, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 5. În termen de 30 de zile de la data preluării efective a bunurilor prevăzute în prezenta hotărâre, 

S.C. Transport Local S.A. are obligația suportării costurilor aferente asigurărilor în copie conformă, 

licențelor de transport, asigurărilor pentru terțe persoane și asigurărilor CASCO pe toată durata 

derulării contractului. 

 

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Executivul 

Municipiului Târgu Mureş, prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public și Direcția 

Economică. 

 

Art.7. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. c) şi art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, precum şi ale Art. 3 alin.1 din Legea 554/2004 Legea contenciosului 

administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului judeţului Mureş pentru exercitarea 

controlului de legalitate. 

 

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului Public Administraţia Domeniului Public; 

- Direcției Economice; 

- S.C. Transport Local S.A. 

 

                                                                                                                       Consilieri locali, 

 

                                                   Portik Vilmos-László  

                                  Contrasemnează,                         György Alexandru 

   Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                               Bâta Anca Voichița 

 

 

 

 

 
(Hotărârea a fost adoptată cu  20 voturi  „pentru”) 


