
INFORMARE AGA 

După cum știm, prelungirea Contractului de delegare a serviciului de transport public 

local a avut loc pe o perioadă de 6 luni, pentru a se derula procedura de atribuire a gestiunii 

serviciului de transport public local de persoane. 

Procedura este în derulare, toată documentația fiind transmisă Consiliului Județean, 

Prefecturii și - cel mai important - Consiliului Concurenței, care va elibera un aviz, având în 

vedere că acest contract de delegare presupune compensații financiare (subvenții), 

compensații financiare încadrate în categoria ajutoarelor de stat. 

Pentru respectarea prevederilor REGULAMENTULUI (CE) NR. 1370/2007 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. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului, în răspunsul primit de la Consiliul 

Concurenței se solicită existența obligatorie a publicării anunțului de intenție în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene  cu cel puțin un an înainte de atribuirea directă. 

Art.7, alin. (2) din Regulament 

Fiecare autoritate competentă ia măsurile necesare pentru a se asigura că, cu cel puțin un an înainte de 

lansarea invitației de participare la procedura competitivă de atribuire sau cu un an înainte de atribuirea 

directă, sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cel puțin următoarele informații: 

(a) numele și adresa autorității competente; 

(b) tipul de atribuire vizat; 

(c) serviciile și zonele potențial vizate de atribuirea respectivă. 

Autoritățile competente pot decide să nu publice aceste informații, în cazul în care contractul de servicii publice 

privește o prestație anuală de mai puțin de 50 000 de kilometri de servicii publice de transport de călători. 

Dacă aceste informații se modifică după publicare, autoritatea competentă trebuie să publice o rectificare 

corespunzătoare cât mai curând posibil. Această rectificare nu aduce atingere datei de lansare a atribuirii 

directe sau a invitației de participare la procedura competitivă de atribuire. 

Prezentul alineat nu se aplică articolului 5 alineatul (5). 

 

 Având în vedere cele de mai sus Consiliul Concurenței nu va putea emite un aviz 

favorabil pentru încheierea unui contract pe o durată de 10 ani, publicarea nefiind făcută cu 

cel puțin un an înainte de atribuirea directă. 

În acest context, o nouă prelungire nu este oportună și în concordanță cu prevederile 

legislative, fiind necesară încheierea unui contract nou în condițiile legii și adaptat la situația 

actuală, în sensul luării unor măsuri de urgență pentru a evita riscul iminent de a produce o 

perturbare a serviciului public. 

În acest sens autoritatea are la îndemână prevederile art.5 alin.5 din Regulament, în 

vederea atribuirii sau impunerea unui astfel de contract, care nu poate depăși doi ani, iar 

avizul Consiliului Concurenței se emite cu condiția publicării anunțului de intenție în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Prelungirea contractului nu poate fii luată în 

considerare având în vedere faptul că vechiul contract nu este aliniat legislației în 

vigoare, respectiv Ordinul ANRSC nr. 131/1401/2019 din 17 aprilie 2019 privind 

documentele standard şi contractul cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de 



delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unităţile administrativ-

teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze şi/sau tramvaie. 

 

Art. 5 alin. (5) Autoritatea competentă poate lua măsuri de urgență în cazul unei perturbări a serviciilor sau în 

cazul riscului iminent de producere a unei asemenea perturbări. Măsurile de urgență respective iau forma unei 

atribuiri directe sau a unui acord formal de prelungire a unui contract de servicii publice, sau a unei cerințe de 

respectare a anumitor obligații de serviciu public. Operatorul de serviciu public are dreptul de a contesta 

decizia de impunere a executării anumitor obligații de serviciu public. Atribuirea sau prelungirea unui contract 

de servicii publice prin măsuri de urgență, sau impunerea unui astfel de contract nu poate depăși doi ani. 
 

 Față de cele de mai sus, vă propunem spre aprobare BVC al SC ATT SA pe anul 2021 

în forma deja comunicată, respectiv cu anul financiar pentru care se aprobă bugetul  cu 

începere la data de 1 ianuarie şi încheiere la data de 31 decembrie, iar orice previzionare nu 

poate exclude cele 6 luni neacoperite de contract în sectorul transport public local. 

 De asemenea, considerăm că trebuie avut în vedere faptul că orice modificare în 

structura organizatorică a societății sau orice eveniment neprevăzut apărut în cursul anului 

bugetar, poate și trebuie să conducă la o rectificare de îndată a bugetului în concordanță cu 

modificarea sau evenimentul respectiv.  

O.G. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 

operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori 

majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară - Art.10 alin (2): 

„Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, conform 

prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale 

nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobaţi, astfel: 

  a) depăşirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiari prevăzuţi la alin. 

(1) lit. a), cu respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a 

bugetului de stat şi a prevederilor art. 9 alin. (3); 

  b) reducerea profitului brut/majorarea pierderii şi/sau a dividendelor cuvenite bugetului 

de stat sau local, în situaţia în care nu se respectă prevederile alin. (1) lit. b); 

  c) reducerea productivităţii muncii; 

  d) creşterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale; 

  e) depăşirea nivelului plăţilor restante; 

  f) în alte situaţii impuse de prevederile legale.”) 
 

 În speranța că am transmis buna intenție și toate lămuririle cu privire la subiectul 

dezbătut, vă așteptăm la ședința AGA, convocată pentru data de 21.04.2021, ora 10.00, în 

Sala Festivă a Primăriei Municipiului Sighișoara. 

Echipa societății Apă Termic Tranport S.A.  


