
RAPORT CUMULATIV 

privind îndeplinirea  obligației de serviciu public -  TRANSPORT PUBLIC LOCAL  

 

 

  Potrivit prevederilor Legii 92/2007 privind serviciile publice de transport persoane în 

unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, „ autorităţile administraţiei 

publice locale îşi asumă nemijlocit prestarea serviciului public de transport local   şi toate sarcinile şi 

responsabilităţile, potrivit legii, privind organizarea, coordonarea, exploatarea, finanţarea şi controlul 

funcţionării serviciului public de transport local, precum şi administrarea sistemului de utilităţi publice 

aferente”. 

 Obligația de serviciu public în ce privește transportul public local constă în asigurarea nevoilor de 

deplasare ale populației, ale personalului instituțiilor publice și ale operatorilor economici  pe raza 

administrativ-teritorială a municipiului Deva, în anul II de contract, respectiv mai 2021- aprilie 2022, 

aceasta defășurându-se    pe o rețea formată   din 9(nouă) trasee, după cum urmează: 

 Traseul 1 (24.8 km.): Gară- Bîrcea Mică -Cristur Sat; 

 Traseul 2 (18.7 km.): Gară -Viile Noi-Archia; 

 Traseul 2E(16.3 km.): Gară-Archia-Cetate (transport elevi); 

 Traseul 3 ( 7.4 km. ): Gară -Orizont ; 

 Traseul 4  (8.2 km. ): Orizont -Complex Comercial; 

 Traseul 5 ( 7.6. km.): Gară-Complex Comercial; 

 Traseul 6 ( 7.0 km. ): Gară -Minerului; 

 Traseul 7 (11.5 km.): Mureșului  - Orizont; 

 Traseul 9 (11.6 km.): Gară-Orizont-Zona Industrială. 

  Rețeaua de trasee menționată anterior a presupus în acest an de contract prelungirea traseului 

nr.3, obiectivul fiind acela de a veni în sprijinul elevilor redislocați la școala primară din Viile Noi, urmare a 

lucrărilor de reabilitare a Școlii Gimnaziale „Andrei Șaguna” . 

 În anul doi de contract a fost realizat un număr de 680 926 kilometri reprezentând o medie de 56 

744 km./lună.  

 Societatea Transport Public Local Deva S.R.L., asigură desfășurarea serviciului de transport public în 

Municipiul Deva și localitățile aparținătoare, deținând în acest sens licențele și autorizațiile necesare, 

după cum urmează: 

 -  Certificatul de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara  și  

Licența de transport   nr. 1064554/06.04.2018, cu termen de valabilitate până la 05.04.2028. 

 Domeniul de activitate principal al societății este: grupa 493-Alte transporturi terestre de călători, 

Clasa 4931-Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători. 

 Operatorul are dreptul de a utiliza gratuit pentru transportul local de călători infrastructura 

publică (străzi, poduri, pasaje denivelate, mobilier stradal, terenuri etc.) și instalațiile auxiliare aferente 

acesteia, totodată operatorul beneficiind de drept exclusiv pe traseele atribuite, pe întreaga durată a 

contractului. 

 În anul doi de contract indicatorii de performanță au fost realizați iar plățile compensatorii 

acordate în vederea îndeplinirii obligației de serviciu au fost în cuantum de 2.704.734 lei,  nefiind 

înregistrat efectul supracompensării.  


