
CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Actului adițional la Contractul de delegare a gestiunii 
serviciului de transport public de persoane prin curse regulate pe raza 

Municipiului Câmpina nr.10.107/20 aprilie 2015  
 

 Având în vedere referatul de aprobare nr.6.605/13 martie 2020 al d-lui 
ing.Tiseanu Horia Laurenţiu - Primarul Municipiului Câmpina, prin care propune 
aprobarea Actului adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de 
transport public de persoane prin curse regulate pe raza Municipiului Câmpina 
nr.10.107/20 aprilie 2015; 

Ținând seama de: 
 - raportul nr.7.324/20 martie 2020, promovat de Direcția juridică din cadrul 
Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.7.326/20 martie 2020, promovat de Serviciul administrarea 
domeniului public și privat – Compartimentul monitorizarea serviciilor publice, 
transport, avize din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului 
Câmpina, respectiv Comisia buget, finanțe, programe finanțare europeană, 
administrarea domeniului public și privat și agricultură; 
 - avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului 
Câmpina, respectiv Comisia administrație publică locală, juridic, relații cu publicul, 
servicii și comerț, muncă și probleme sociale, spațiu locativ, ș.a.m.d.; 
 - avizul Secretarului General al Municipiului Câmpina, înregistrat sub 
nr.7.327/20 martie 2020; 
 În baza art.20, coroborat cu art.22, alin.(2) din Contractul de delegare a 
gestiunii serviciului de transport public de persoane nr.10.107/20 aprilie 2015; 
 În conformitate cu prevederile: 
 - art.3, alin.(1) și art.8, alin.(1) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare 
de utilităţi publice, republicată, modificată și completată; 
 - art.16, alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.92/2007 a serviciilor publice de 
transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, modificată și completată; 
 - art.6, alin.(3), art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și 
completată; 
 - art.129, alin.(2), lit.”d” şi alin.(7), lit.“n” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 
privind Codul administrativ; 
 În temeiul art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(1) din O.U.G. 
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 
 

Consiliul local al Municipiului Câmpina adoptă prezenta hotărâre. 
 

 Art.1.(1)  – Se aprobă Actul adițional nr.1 la Contractul de delegare a 
gestiunii serviciului de transport public de persoane prin curse regulate pe raza 



Municipiului Câmpina nr.10.107/20 aprilie 2015, conform Anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova; 
- Primarului Municipiului Câmpina; 
- Direcției juridice; 
- Direcţiei economice; 
-    Serviciului administrarea domeniului public și privat; 
-    Compartimentului monitorizarea serviciilor publice, transport,      

avize; 
-    S.C.Eliro S.R.L. Câmpina. 

 
 

        Preşedinte de şedinţă,                 Contrasemnează, 
      Consilier,                   Secretar General, 
                      jr.Moldoveanu Elena 
   

 
 
 
 
 
 
 
Câmpina, 26 martie 2020  
Nr. ___                            
 
 
 
 
                   
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
        ANEXĂ                                  

                                                                               la H.C.L. nr.__/26 martie 2020 
                                                                            Preşedinte de şedinţă, 

                                                                       Consilier, 
 
                                                                     

ACT ADIȚIONAL nr.1 
la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane 

prin curse regulate pe raza Municipiului Câmpina nr.10.107/20 aprilie 2015 
 

 Noi, părţile în Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport 
public de persoane prin curse regulate pe raza Municipiului Câmpina nr.10.107/20 
aprilie 2015: 

MUNICIPIUL CÂMPINA, cu sediul în B-dul Culturii, nr.18, Judeţul 
Prahova, reprezentat prin dl.ing. Tiseanu Horia - Laurentiu, având funcţia de Primar 
şi  d-na jr.Moldoveanu Elena, Secretarul General al Municipiului, pe de o parte, în 
calitate de delegatar, 
 şi 

OPERATORUL S.C.ELIRO S.R.L., codul unic de înregistrare 10846946, 
cu sediul principal în Municipiul Câmpina, str.A.I.Cuza, nr.14, judeţul Prahova, 
reprezentată prin dl.Manasia Nicolae, având funcţia de administrator, pe de altă 
parte, în calitate de delegat, 
 de comun acord înțeleg să modifice și să completeze Contractul de delegare a 
gestiunii serviciului de transport public de persoane prin curse regulate pe raza 
Municipiului Câmpina nr.10.107/20 aprilie 2015, după cum urmează: 
 
 Art.I. La art.4, după alin.(1) se introduce un nou alineat care va avea 
următorul conținut: 
 ” Art.4.(1) – Durata contractului de delegare a gestiunii este de 5 ani de la 
data intrării în vigoare a prezentului contract. 
    (2) - Valabilitatea Contractului de delegare a gestiunii se 
prelungește, prin acordul părților, cu jumătate din durata inițială, respectiv cu 
2 ani și jumătate, începând cu data de 1 mai 2020”. 
 
 Art.II. Începând cu data de 1 mai 2020, art.15, lit.”b” va avea următorul 
conținut: 
 ”b) prin denunțare unilaterală, în cazul în care autoritatea publică locală 
obține finanțare nerambursabilă în cadrul Proiectului ”Reducerea emisiilor de 
carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană” prin apelul 
de proiecte: POR 2014-2020 - Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 4e, 
obiectivul specific 3.2  - reducerea  emisiilor de carbon în zonele urbane bazată 
pe planurile de mobilitate urbană durabilă, pentru achiziționarea mijloacelor 
de transport public în comun nepoluante, cu o notificare prealabilă a 
operatorului de 90 zile, fără plata vreunei despăgubiri și fără intervenția 
vreunei instanțe judecătorești”.  
 Celelalte prevederi ale contractului de delegare nr.10.107/20 aprilie 2015 
rămân neschimbate. 



 
Prezentul act adiţional, încheiat în 2 (două) exemplare originale, face parte 

integrantă din contractul iniţial. 
 

          
 
       CONCEDENT,                                                      CONCESIONAR,  
  MUNICIPIUL CAMPINA,                                           S.C.Eliro S.R.L.                                  
Primar - ing.Tiseanu Horia Laurenţiu                        dl.Manasia Nicolae   
Secretar General - jr.Moldoveanu Elena  
Direcția juridică - jr.Anton Iulian 
Direcția economica - ec.Tudorache Alice  
Serv.ADPP – ing Crîjanovschi Grigore 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           ROMÂNIA 
    JUDEŢUL PRAHOVA 
    MUNICIPIUL CÂMPINA 
          P R I M A R 
    Nr.6.605/13 martie 2020 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea Actului adițional la Contractul de delegare a gestiunii 
serviciului de transport public de persoane prin curse regulate pe raza 

Municipiului Câmpina nr.10.107/20 aprilie 2015 
 

 Subsemnatul ing.Tiseanu Horia-Laurențiu, în calitate de Primar al 
Municipiului Câmpina, în conformitate cu prevederile art.136, alin.(1) și alin.(2) din 
O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ și art.6, alin.(3) și art.30, 
alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată, supun analizei și 
aprobării Consiliului local proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului 
adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de 
persoane prin curse regulate pe raza Municipiului Câmpina nr.10.107/            
20 aprilie 2015. 
 Promovarea proiectului de hotărâre este  necesară ca urmare a depunerii de 
către Municipiul Câmpina a unei cereri de finanțare în cadrul Proiectului 
”Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate 
urbană” prin apelul de proiecte: POR 2014-2020 - Axa prioritară 3, Prioritatea de 
investiţii 4e, obiectivul specific 3.2  - reducerea  emisiilor de carbon în zonele 
urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă. Cererea de finanțare a 
trecut de prima etapă a procesului de evaluare. 
 Pentru asigurarea continuității serviciului public de transport persoane, în 
conformitate cu prevederile legale aplicabile în materie și având în vedere faptul că 
o posibilă accesare de fonduri europene s-ar putea realiza într-un interval de timp 
relativ scurt, am propus prelungirea actualului contract de delegare a gestiunii, cu o 
perioadă de maxim 2 ani și jumătatte, cu posibilitatea rezilierii unilaterale, cu o 
notificare prealabilă de 60 de zile. 
 Această soluție a fost agreată și de către operatorul de transport aflat sub 
contract, cu atât mai mult cu cât acesta își va amortiza investițiile la data de           
30 aprilie 2020, iar o potențială reziliere unilaterală din partea autorității locale nu ar 
conduce la plata unor despăgubiri. 
 Față de cele prezentate mai sus, propun aprobarea prezentului proiect de 
hotărâre. 
 Cadrul legal aplicabil: 
 -  prevederile art.3, alin.(1) și art.8, alin.(1) din Legea nr.51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, republicată, modificată și completată; 
 - prevederile art.16, alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.92/2007 a serviciilor publice de 
transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, modificată și completată; 
 - prevederile art.129, alin.(2), lit.”d” şi alin.(7), lit.“n” și art.196, alin.(1), lit.”a”, 
coroborat cu art.139, alin.(1) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ. 
 

PRIMAR, 
ing.Tiseanu Horia Laurențiu 



 
 

SECRETAR GENERAL 
Nr.7.327/20 martie 2020 

 
 

A V I Z 
 
Secretarul General al Municipiului Câmpina, Județul Prahova, abilitat de 

dispozițiile art.243, alin.(1), lit.“a” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, analizând prin prisma actelor normative și administrative proiectul de 
hotarâre inițiat, care are la bază referatul de aprobare nr.6.605/13 martie 2020, 
formulat de ing.Tiseanu Horia Laurențiu – Primarul Municipiului Câmpina; 

  Având în vedere: 
 - raportul nr.7.324/20 martie 2020, întocmit de Direcția juridică din cadrul 
Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.7.326/20 martie 2020, întocmit de Serviciul administrarea 
domeniului public și privat – Compartimentul monitorizarea serviciilor publice, 
transport, avize din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - art.20, coroborat cu art.22, alin.(2) din Contractul de delegare a gestiunii 
serviciului de transport public de persoane nr.10.107/20 aprilie 2015; 
 acordă AVIZ FAVORABIL, din punct de vedere al legalității, proiectului 
de hotărâre privind aprobarea Actului adițional la Contractul de delegare a 
gestiunii serviciului de transport public de persoane prin curse regulate pe raza 
Municipiului Câmpina nr.10.107/20 aprilie 2015, motivat de prevederile: 
 - art.3, alin.(1) și art.8, alin.(1) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare 
de utilităţi publice, republicată, modificată și completată; 
 - art.16, alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.92/2007 a serviciilor publice de 
transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, modificată și completată; 
 - art.6, alin.(3), art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și 
completată; 
 - art.129, alin.(2), lit.”d” şi alin.(7), lit.“n” din O.U.G. și art.196, alin.(1), 
lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(1) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ. 
   

SECRETAR GENERAL, 
jr.Elena Moldoveanu 

 
 
 
 
edit.B.L.                          
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