
RAPORT CUMULATIVRAPORT CUMULATIVRAPORT CUMULATIVRAPORT CUMULATIV 

privind îndeplinirea  obligației de serviciu public -  TRANSPORT PUBLIC LOCAL  

  

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

transportului locuitorilor municipiului Deva pe raza administrativ-teritorială a acestuia, în anul I de 

contract, respectiv 2020/2021, acesta 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 efectuarea unui număr mediu de 56 055 

km./lună și a fost asigurată de către  Societatea Transport Public Local Deva S.R.L, cu sediul social in 

municipiul Deva, Bld. Iuliu Maniu, Bl.L3, Et./Parter, jud.Hunedoara, înregistrată sub nr. J20/281/2018 

la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, având cod fiscal nr. 4374393, cod unic de 

înregistrare 389619229 și a cărei constituire a fost aprobată prin  H.C.L. nr. 26/2018, având  ca 

asociat unic Municipiul Deva reprezentat prin Consiliul Local al municipiului Deva. 

   Conform proiectului primăriei mun. Deva în ce privește absorbția fondurilor europene 

nerambursabile necesare implementării unui nou sistem de transport public local în municipiul 

Deva și localitățile aparținătoare prin utilizarea de mijloace de transport ecologice, gestiunea 

serviciului a fost atribuită direct  Societății Transport Public Local Deva S.R.L. prin H.C.L.127/2020, 

pe o perioadă de cinci ani.    

   Societatea Transport Public Local Deva S.R.L, deține licențele și autorizațiile necesare   

prestării serviciului de transport public în Municipiul Deva și localitățile aparținătoare, respectiv: 

 -  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 Alte transporturi terestre de Alte transporturi terestre de Alte transporturi terestre de 

ccccăăăăllllăăăătoritoritoritori, Clasa 4931-Transporturi urbane, suburbane Transporturi urbane, suburbane Transporturi urbane, suburbane Transporturi urbane, suburbane șșșși metropolitane de i metropolitane de i metropolitane de i metropolitane de călătoricălătoricălătoricălători.... 

 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. 
    Indicatorii de performanță au fost realizați iar plățile compensatorii acordate în vederea 

îndeplinirii obligației de serviciu pentru anul I de contract (2020/2021)  au fost în cuantum de 

3.016.724 lei3.016.724 lei3.016.724 lei3.016.724 lei,  nefiind înregistrat pentru acest an efectul supracompensării.  

 


