
                                                                                Anexa 1 

                                                                                 la Hotărârea nr. ………………….. 

 

 

ACT ADIȚIONAL  

nr……. 

la CONTRACTUL 

de delegare a gestiunii serviciului public rutier de transport de persoane prin 

curse regulate în județul Dolj 

nr. ……… 

În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr…………şi a art. 25 

alin. (1) din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public rutier de transport 

județean de persoane nr. ………….., părţile au convenit încheierea prezentului act 

adiţional, prin care se modifică Contractul de delegare a gestiunii serviciului public 

rutier de transport județean de persoane nr. ………….. 

Părţile Contractante: 

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ, cu sediul în Calea Unirii, nr. 19, Craiova, 

județul Dolj, având codul de înregistrare fiscală nr. 4417150, cont nr. 

RO23TREZ29121300205XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Craiova, 

reprezentată prin DORIN COSMIN VASILE, având funcția de PREȘEDINTE, în 

numele și pentru CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ, în calitate de delegatar, pe de o 

parte, denumită în continuare Entitatea Contractantă, 

și 

Societatea Comercială ……………cu sediul în………………., înregistrată sub 

nr................................, la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj, având 

contul…………………., deschis la…………………, codul unic de 

înregistrare………….., reprezentată legal prin……………., având funcția 

de………………, în calitate de delegat, pe de altă parte, denumită în continuare 

Operator, 

Art.I. – Art. 6 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public rutier de 

transport județean de persoane nr. ………….. se modifică și va avea următorul cuprins: 

„ Operatorul va realiza serviciul public de transport județean de călători în 

conformitate cu obligațiile de serviciu public prevăzute la art. 5 și va avea: 

a) dreptul exclusiv de a presta serviciul public de transport călători pe traseele 

atribuite; 

b) dreptul de exploatare a infrastructurii și/sau mijloacelor de transport necesare 

prestării Serviciului public de transport călători.” 

Art.II. – Art. 10 alin. (1) din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public 

rutier de transport județean de persoane nr. ………….. se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

„Prezentul contract produce efecte de la data semnării şi încetează la data 

finalizării procedurilor pentru încheierea contractelor de servicii publice, potrivit 



Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 

23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători 

și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu 

modificările și completările ulterioare, dar nu mai mult de 30.06.2023.” 

Art.III. – Art. 11 alin. (3), art. 15 lit. g), art. 53 din Anexa 3 la Contractul de 

delegare a gestiunii serviciului public rutier de transport județean de persoane nr. 

………….. se elimină. 

Art.IV. – Art. 13 alin. (2) din Contractul de delegare a gestiunii serviciului 

public rutier de transport județean de persoane nr. …………..și art. 47 alin. (2) din 

Anexa 3 la Contractul de delegare a gestiunii – Regulament pentru efectuarea 

serviciului public de transport persoane, prin curse regulate, în județul Dolj se modifică 

și vor avea următorul cuprins: 

„(2) Operatorii de transport au obligația de a asigura transportul gratuit al 

elevilor și al altor categorii de persoane care beneficiază de facilități specifice de 

transport, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;” 

Art.V. – Celelate clauze ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului 

public rutier de transport județean de persoane nr. ………….. rămân neschimbate. 

  

Prezentul contract a fost semnat astăzi, [......................................], în [...] 

exemplare originale, din care [...] pentru Entitatea contractantă și [...] pentru Operator. 

 

 

ENTITATEA CONTRACTANTĂ                                      OPERATOR 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ                            

                                          

          PREȘEDINTE                                                       ADMINISTRATOR 

 

                                                      

    DIRECTOR ECONOMIC 

     

      DIRECTOR TEHNIC 

        

VIZAT SERVICIUL JURIDIC 

…………………………………… 

 

     COORDONATOR A.J.T 

 


