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RAPORT DE EVALUARE 
 

Întocmit conform art. 30 din Ordinului A.N.R.S.C. nr. 263/2007 

 

Noi, membrii Comisiei de evaluare: Remus Ioan Grăjdeanu - preşedinte, 

Ghercă Lucian - secretar, Ionel Bogdănel Dănăilă - membru, comisie aprobată 

prin H.C.L. nr. 18/2008, cu modificările şi completările ulterioare, împreună cu 

reprezentantul legal al ofertantului S.C. MINIMAL COM S.R.L., am procedat la  

deschiderea plicului exterior depus în cadrul ofertei conform anunţului publicat 

în Monitorul Oficial nr. 199/28.10.2014 Partea a VI- a. 

Cu această ocazie s-a constatat că operatorul de transport rutier public de 

persoane a îndeplinit condiţiile de eligibilitate, plicul exterior conţinând toate 

documentele prevăzute de legislaţia în vigoare. 

Conform acesteia Comisia a încheiat procesul-verbal nr. 19094 din 

28.11.2014 în care s-au consemnat cele de mai sus. 

În continuare Comisia s-a ghidat după art. 27, alin. 4 din ordinul sus 

menţionat şi a negociat condiţiile contractului de delegare a gestiunii serviciului 

de transport public local cu S.C. MINIMAL COM S.R.L., acesta fiind singurul 

ofertant, încheindu-se procesul-verbal nr. 19095 din 28.11.2014. 

Ţinând cont de faptul că hotărârea consiliului local de concesionare a 

serviciului de transport public local de persoane a fost emisă încă din anul 2005, 

şi că nu au fost concesionate nici până la data prezentei negocieri toate traseele 

aprobate, Comisia a luat hotărârea să accepte termenii propuşi de ofertant 

deoarece serviciul respectiv s-a dovedit a fi puţin rentabil pentru operatorii de 

transport, şi, în acelaşi timp este de utilitate publică. 

Astfel, preţul de început al biletului va fi cel aprobat de consiliul local, de 

2,0 lei/persoană, ajustabil în condiţiile legii, redevenţa, aprobată tot prin hotărâre 

a consiliului local, va fi de 2,0 euro/ zi calendaristică/autovehicul, deasemeni 

ajustabilă în condiţiile legii, traseele 2 şi 3 fiind operate cu   autovehicule în 

condiţiile caietului de sarcini aprobat şi acesta prin hotărârea consiliului local 

anterior menţionată. 

Comisia, văzând prevederile art. 34 din ordinul sus menţionat, în 

unanimitate a hotărât să propună spre aprobare Consiliului Local atribuirea 

contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de 

persoane pe traseele nr. 2 şi 3 operatorului de transport S.C. MINIMAL COM 

S.R.L. unicul ofertant în cadrul procedurii de atribuire. 

 

Comisia, 

 

Ing. Remus Ioan GRAJDEANU 

 

Ing. Lucian GHERCĂ 

 

Ing. Ionel Bogdănel DĂNĂILĂ 


