
HOTĂRÂREA NR. 85

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDETUL PRAHOVA ROMANIA

Privind aprobarea actului adiţional 13 la contractul nr.2032/26.0 1.2008 - delegarea gestiunii
serviciului de transport local de călători şi pe cablu în oraşul Sinaia, către

SC Transport Urban Sinaia SRL
Având în vedere:

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr.l2806/20.05.2020 iniţiat de Vlad Oprea, primarul
oraşului Sinaia;
- Raportul de specialitate al Poliţiei Locale - Birou Monitorizare şi Control înregistrat sub nr.
12934/21.05.2020, prin care supune spre analiză Consiliului Local Sinaia, aprobarea actului
adiţional 13 la contractul nr.2032/26.01.2008 - delegarea gestiunii serviciului de transport local
de călători şi pe cablu în oraşul Sinaia, către SC Transport Urban Sinaia SRL;
- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu:
Legea nr. 92/ 10.04.2007, a serviciilor de transport public local;
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului publicat in
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L315/1 din 03.12.2007;
HCL. nr. 62/2020 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport călatori pe raza
UAT Sinaia, catre SC Transport Sinaia SRL şi atribuirea contractului de delegare a gestiunii
serviciului public de transport local de persoane cu autobuze în oraşul Sinaia;

În temeiul prevederilor art. 129, alin.(2), lit.d), alin.(7), lit.n), coroborat cu art. 139, alin.(3), lit.g) şi
art.196, alin. (1), lit.a) din Ordonanţa de Urgentă nr.57/2019 privind Codul adminstrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
HOTĂRĂŞTE:

ART.1. - Aprobă actul adiţional 13 la contractul nr. 2032/26.01.2008 privind delegarea gestiunii
serviciului de transport public local de călători şi pe cablu în oraşul Sinaia, către SC Transport Urban
Sinaia SRL, conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre .

. ART.2. - Aprobă modificarea redevenţei din contractul 2032126.01.2008 la valoarea de 3.500
lei/luna plus TVA, până la data de 31.12.2020, având în vedere situatia economica generata de
conditiile exceptionale impuse de pandemia de COVID-19.
ART.3. - Se mandatează Primarul Oraşului Sinaia să semneze actul adiţional 13, în numele şi pentru
Oraşul Sinaia.
ART.4. - Prevederile prezentei hotărari vor fi aduse la îndeplinire de către Direcţia Poliţia Locală
Sinaia - Departament Monitorizare şi Control, Serviciul Buget şi Resurse Umane şi SC Transport
Urban Sinaia SRL.

l ex. Prefectul Jud. Prahova
1 ex. Primarul oraşului Sinai
l ex. Serviciul Buget si Resu e Umane
1 ex. Departament Monitorizare şi Control
1 ex. Se. Transport Urban SRL
l ex. se va afisa pe site-ul propriu
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B-dul. Carol I, nr 47, Sinaia, Judeţul Prahova
C.F.2844103

Anexal la HCL. nr.85/2020

Act adiţional nr.13 la contractul de delegare a gestiunii serviciului
de transport local de călători şi pe cablu în oraşul Sinaia

În baza HCL /2020 si HCL 6112020---

Părţi contractante:

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA, cu sediul administrativ in orasul Sinaia,
B-dul Carol I, nr.47, Jud. Prahova, în calitate- de administrator al patrimoniului oraşului Sinaia,
denumit în continuare "Concedent", reprezentat prin Dl. Vlad OPREA, în calitate de Primar al
oraşului Sinaia,
şi

SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL, cu sediul în oraşul Sinaia, Aleea Telegondolei,
nr.5, Jud. Prahova, înregistrată la ORC sub nr. J29/ 1029/ 2007, având CUI: R021610575, avand
IBAN: R050RNCB0209085855390001 deschis la B.C.R. Sinaia, denumită în continuare
"Cesionar", reprezentată prin administrator D-na Maria Alexandra FLORICICĂ,
convin de comun acord urmatoarele:

"Art.1. Având în vedere că prin HCL 62/2020, s-a delegat serviciul public de transport rutier
de călători pe raza administrativ-teritorială a UAT Sinaia către SC Transport Urban Sinaia SRL în
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului, se
scoate din obiectul de activitate al contractului această activitate.

Se adaptează clauzele contractuale corespunzator acestei modificări, eliminandu-se
prevederile legate de transport rutier de persoane prin curse regulate.
Art.2. Se modifică corespunzator Capitolul IX - Plata redevenţei, pct.9.1 precum şi actele adiţionale,
la contractul nr. 2032/2008 - delegarea gestiunii serviciului de transport local de călători şi pe cablu
în oraşul Sinaia, prin reducerea redeventei de la 30.000 lei/luna fără TVA, la valoarea de 3.500
lei/luna fără TV A pana la data de 31.12.2020.

Plata acesteia se va face până în data de IOa lunii urmatoare celei pentru care se face plata.
Neplata redeventei la termenul stabilit generează pentru SC Transport Urban Sinaia SRL majorări de
întarziere în cota legală de 1%/luna, conform HCL 6112020, până la achitarea sumei datorate."
Restul clauzelor rămân neschimbate."

Prezentul act aditional intra în vigoare odată cu adoptarea HCL __ /2020 şi a fost încheiat în 3
exemplare originale.


