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Nr. 12266 / 05.02.2019

Aducem la cunoştinţa publica

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea completării Programului de Transport din Contractul de
delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în
Municipiul Iași, nr. 100098 din 02.10.2018, încheiat între Municipiul Iași și
Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Centrul de Informaţii
pentru Cetăţeni – Biroul de Relaţii cu Publicul – ghişeul 6.
În termen de 10 zile calendaristice de la afişare (începând cu data de
05.02.2019), cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu
valoare de recomandare, pe adresa Primăria Municipiului Iaşi, bd. Ştefan cel
Mare şi Sfânt 11, Iaşi, 700064.
Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare pot fi remise şi
Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni – Biroul de Relaţii cu Publicul - ghişeul 6,
luni, marti, miercuri şi vineri între orele 8.30-16.30 si joi între orele 8.30-18.30
sau pe email informatii@primaria-iasi.ro .

Tehnoredactat
cons. Luminita NEAGU
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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea completării Programului de Transport din Contractul de
delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Iași, nr. 100098
din 02.10.2018, încheiat între Municipiul Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.
Având în vedere:
a) Referatul de specialitate nr. 8868 din 28.01.2019, Direcția Tehnică și Servicii Comunitare – Biroul
Reglementare Transporturi Urbane;
b) Fișa de audiență a locuitorilor din strada Șorogari nr. 1, nr. 1067-2018 înregistrată la Primăria
Municipiului Iași sub nr. 127936/13.12.2018;
c) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 417 din 28 septembrie 2018 prin care s-a aprobat
delegarea serviciului de transport public către Societatea Compania de Transport Public Iași S.A. și atribuirea
Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Iași;
d) Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Iași nr.
100098 din 02.10.2018, încheiat între Municipiu Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.
e) Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Propun prezentul proiect de hotărâre spre dezbatere în cadrul Consiliului Local Iași în vederea analizării și
eventual al aprobării lui.
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea completării Programului de Transport din Contractul de delegare a gestiunii
serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Iași, nr. 100098 din 02.10.2018,
încheiat între Municipiul Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.
Consiliul Local al Municipiului Iaşi
Având în vedere iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de
hotărâre;
Având în vedere referatul de specialitate nr. 8868 din 28.01.2019, întocmit de către Direcția Tehnică și
Servicii Comunitare – Biroul Reglementare Transporturi Urbane;
Având în vedere Fișa de audiență a locuitorilor din strada Șorogari nr. 1, nr. 1067-2018 înregistrată la
Primăria Municipiului Iași sub nr. 127936/13.12.2018;
Având în vedere Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Având în vedere Ordinul Autoritatii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi
Publice nr. 263/2007, privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de
delegare a gestiunii serviciilor de transport public local;
Având în vedere Ordinul Ministerului Internelor si Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea
Normelor de aplicare a Legii nr. 92 din 19 aprilie 2007 privind serviciile de transport public local;
Având în vedere Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
pentru efectuarea transportului public local si a caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 417 din 28 septembrie 2018 prin care s-a
aprobat delegarea serviciului de transport public către Societatea Compania de Transport Public Iași S.A. și
atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul
Iași;
Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în
Municipiul Iași nr. 100098 din 02.10.2018, încheiat între Municipiu Iași și Societatea Compania de Transport
Public Iași S.A.
Având în vedere Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
republicată;
Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. (1) Se aprobă înființarea unui nou traseu deservit cu microbuze, denumit ”Traseul nr. 53”, cu următorul
itinerariu: Tg.Cucu – Cimitirul Petru si Pavel – Complex Roua – Blocuri Șorogari.
(2) Se aprobă completarea Programului de Transport cu ”Traseul nr. 53”, astfel încât Anexa 2.1 și
Anexa 2.1.3 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în
Municipiul Iași, nr. 100098 din 02.10.2018, încheiat între Municipiu Iași și Societatea Compania de Transport
Public Iași S.A., devin ”2.1.M1” respectiv ”2.1.3.M1
Anexa 2.1.M1 și anexa 2.1.3.M1 fac parte integranta din prezenta hotarare.
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Art.2. Se aprobă încheierea unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de
transport public local, prin concesiune în Municipiul Iași, nr. 100098 din 02.10.2018, privind
completarea Programului de transport conform, anexei 2.1.M1 și anexei 2.1.3.M1.
Art.3. Celelalte prevederi din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin
Concesiune în Municipiul Iași nr. 100098/02.10.2018 rămân neschimbate.
Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată către: Primarul Municipiului Iaşi; Instituţia Prefectului
Judeţului Iaşi; Direcţia Generală Economică şi Finanţe Publice Locale; Direcţia Tehnică și Servicii Comunitare ;
Societatea Compania de Transport Public Iaşi S.A. .
Art.5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către: Direcţia Generală
Economică şi Finanţe Publice Locale; Direcţia Tehnică şi Servicii Comunitare; Societatea Compania de
Transport Public Iaşi S.A. .
(2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru
Cetăţeni.
SUSŢIN PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
REFERAT DE SPECIALITATE
Serviciul de transport public local se desfășoară în baza următoarelor acte normative:
- Legea nr. 92 din 10.04.2007 serviciilor de transport public local;
- Ordinul nr.972 din 03.10.2007 emis de Ministrul Transporturilor pentru aprobarea Regulamentului-cadru
pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;
- Ordinul nr.353 din 23.10.2007 emis de Ministrul Internelor si Reformei Administrative pentru aprobarea
Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007.
Serviciul regulat de transport public local de persoane prin curse regulate in Municipiul Iasi are la baza
urmatoarele principii:
a. respectarea drepturilor si intereselor legitime ale calatorilor;
b. asigurarea deplasarii in conditii de siguranta si de confort;
c. protectia mediului;
d. tratament egal si nediscriminatoriu pentru toti utilizatorii;
e. servicii de calitate, in conditiile unor tarife accesibile pentru calatori;
f. administrarea eficienta a bunurilor proprietate publica si a fondurilor banesti;
g. dezvoltarea durabila.
Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate este parte componentă a serviciilor de
transport public local, care la rândul lor fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică. Acest
serviciu cuprinde totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social general
desfăşurate la nivelul unităţii administrativ teritoriale, sub controlul şi coordonarea autorităţilor administraţiei
publice locale, în scopul asigurării transportului public local de persoane.
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 417 din 28 septembrie 2018 s-a aprobat delegarea
serviciului de transport public către Societatea Compania de Transport Public Iași S.A. și atribuirea
Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Iași.
În baza hotărârii menționate a fost încheiat între Municipiul și Societatea Compania de Transport Public Iași
S.A. contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, prin concesiune în Municipiul Iași,
înregistrat sub nr. 100098 din 02.10.2018.
Locuitorii din strada Șorogari nr. 1, reprezentanți prin doamna Andrei Alina, prin Fișa de audiență nr.
1067-2018 înregistrată la Primăria Municipiului Iași sub nr. 127936/13.12.2018 ”solicită extinderea liniei
de transport până în zona de domiciliu” pentru a se asigura transportul elevilor la unitățile de
învățământ din Municipiul Iași.
Blocurile din strada Șorogari nr. 1, se află pe raza administrativ teritorială a Municipiului Iași.
Față de cele menționate, propunem:
- Înființarea unui traseu deservit cu microbuze, ce va fi denumit ”Traseul nr. 53”, cu următorul
itinerariu: Tg.Cucu – Cimitirul Petru si Pavel – Complex Roua – Blocuri Șorogari.
- Actualizarea anexelor: ”Anexa 2.1 – Program de transport”, ”Anexa 2.1.3 – Program de transport
pentru rețeaua de microbuze”, cu ”Traseul nr. 53”, astfel încât Anexa 2.1 va deveni ”2.1.M1” și Anexa
2.1.3 va deveni ”2.1.3.M1”.
- Încheierea unui act adițional la Contractul de delegare care să includă completările menționate.
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Anexa 2.1.M1
Program de transport

Program anual de transport
Linia
Tramvai
Autobuz
Microbuz
Total Km planificati

Km. planificati
5.060.216
9.143.790
121.303
14.325.309

Anexa 2.1.3.M1

18
48
49

53

Traseul

Tatarasi Sud Cartier Aviatiei
Tg.Cucu - Ciric
Tg.Cucu – Cimitirul
Petru si Pavel –
Complex Roua
Tg.Cucu – Cimitirul
Petru si Pavel –
Complex Roua –
Blocuri Șorogari

Capacitate
(număr locuri)

LINIA NUMARUL

Program de Transport pentru rețeaua de microbuze
INTERVAL DE SUCCEDARE A
CURSELOR: zilele 1-5 ( 6,7)
Numărul de Mijloace de Transport:
zilele 1-5 (6,7)
5-9
9-13 13-17 17-23 S
D

Plecări de la
capetele de
traseu
Prima

Ultima

18

1

1

1

1

1

1

6,15

21,45

18

1

1

1

1

1

1

6,45

21,45

18

1

1

1

1

1

1

7,00

21,30

18

Două curse/zi, în zilele 1-5
Lungimea traseului: 11,9 km/cursă
● Plecari din Sorogari spre Tg.Cucu - 07:00
● Plecari din Tg.Cucu spre Sorogari – 14,15
Orele pentru plecări vor suporta modificări funcție de
programul unităților de învățământ.
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