MUNICIPIUL SUCEAVA
B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224
www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro
Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

PROIECT
HOTĂRÂRE
privind modificarea tarifelor pentru transportul public local de călători
Consiliul Local al Municipiului Suceava
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului şi a Viceprimarului municipiului
Suceava, înregistrată sub nr. 23224/26.08.2013, raportul Serviciului autorizare activităţi
comerciale, înregistrat sub nr. 23225/26.08.2013, precum şi raportul Comisiei economicofinanciară, juridică, disciplinară;
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor de la S.C. Transport Public
Local S.A. nr. 10/2013, transmisă de transportator prin adresa înregistrată la Consiliul Local al
Municipiului Suceava cu nr. 154/18.07.2013 şi Nota justificativă de modificare a tarifelor,
înregistrată sub nr. 22486/14.08.2013;
În conformitate cu prevederile Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea
tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, aprobate prin Ordinul 272/2007
emis de preşedintele A.N.R.S.C.;
În temeiul prevederilor Legii serviciilor de transport public local, nr. 92/2007 şi a
Normelor de aplicare a Legii 92/2007, aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 emis de ministrul
internelor şi reformei administrative;
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) punctul 14, art. 45 alin. (2) lit.
a), art. 47 şi art. 49 din Legea administaţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) Se aprobă modificarea tarifelor pentru abonamentul nominal integral general
şi pentru abonamentele fracţionate nominale - valabile pe toate liniile, acestea urmând a avea
următoarele valori:
a) 66 lei (inclusiv TVA) – pentru abonamentul lunar nominal integral general valabil pe
toate liniile;
b) 40 lei (inclusiv TVA) – pentru abonamentul fracţionat nominal valabil pentru 15 zile
pe toate liniile;
c) 24 lei (inclusiv TVA) – pentru abonamentul fracţionat nominal valabil pentru 7 zile
pe toate liniile.
Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la data de 01.10.2013 şi vor fi duse
la îndeplinire de către S.C. „Transport Public Local” S.A. Suceava.
Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă H.C.L. nr. 140 din 30
iunie 2011.
INIŢIATORI,
PRIMAR
ION LUNGU

VICEPRIMAR,
GAVRIL VÎRVARA

VIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR AL MUNICIPIULUI SUCEAVA
IOAN CIUTAC
VIZĂ CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
DIRECTOR,
ELISABETA VĂIDEANU
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MUNICIPIUL SUCEAVA
B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224
www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro
Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593
Nr. 23224/26.08.2013

EXPUNERE DE MOTIVE
Prin adresa înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Suceava cu nr. 154/18.07.2013,
administratorul S.C. T.P.L. S.A. a înaintat Hotărârea nr. 10/2013 a Adunării Generale a
Acţionarilor acestei societăţi, copia Dispoziţiei Obligatorii nr. 76014/04.07.2013 emisă de
M.F.P. – Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Suceava şi copia Raportului de
Inspecţie Economico-Financiară nr. 75649/27.06.2013.
Potrivit Dispoziţiei Obligatorii la care am făcut referire mai sus, s-a impus ca S.C. T.P.L.
S.A. să analizeze costurile de exploatare şi să stabilească „un nivel de tarif de transport care să
acopere integral costurile de exploatare şi să constituie nivelul de tarif utilizat în fundamentarea
tarifului de transport aprobat de Municipiul Suceava şi utilizat în desfăşurarea activităţii, faţă de
care autoritatea publică stabileşte nivelul finanţării activităţii de transport public local”.
Cea de-a doua măsură stabilită prin Dispoziţia Obligatorie prevede ca la fundamentarea
bugetelor de venituri şi cheltuieli să se aibă în vedere, obligatoriu, stabilirea unor niveluri de
venituri şi cheltuieli, astfel ca societatea să recupereze într-un termen rezonabil, pierderile
înregistrate în anii 2010-2011.
Conform documentelor, societatea a înregistrat o pierdere netă de 900.159 lei în anul
2010 şi de 342.977 lei în anul 2011.
Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor de la S.C. TRANSPORT PUBLIC LOCAL
S.A. aprobă majorarea tarifelor practicate pentru abonamentul nominal integral general şi pentru
abonamentele fracţionate nominale - valabile pe toate liniile.
Transportatorul a justificat această cerere prin faptul că a înregistrat pierderi deoarece au
crescut cheltuielile de exploatare, în special din cauza costurilor pentru carburanţi, şi au scăzut
veniturile, în special cele din subvenţii.
În conformitate cu prevederile art. 26 din Normele-cadru privind stabilirea, ajustarea şi
modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, aprobate prin
Ordinul 272/2007 emis de Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilităţi Publice, solicitantul a anexat structurile pe elemente de cheltuieli pentru
ajustarea tarifelor abonamentelor lunare. Mai exact, S.C. TPL S.A. a fundamentat necesitatea
majorării tarifelor practicate pentru eliberarea de abonamente prin nota justificativă la care a
anexat structura pe elemente de cheltuieli pentru modificarea tarifului mediu al abonamentelor
nominale pentru serviciul de transport public de persoane efectuat prin curse regulate (Anexele
1, 2 şi 3), precum şi structura pe elemente de cheltuieli în vederea stabilirii influenţelor primite în
costuri, determinate de evoluţia preţurilor (Anexa A şi anexa B).
Potrivit prevederilor art. 3 din din acelaşi act normativ tarifele pentru serviciile de
transport public local de persoane trebuie să asigure executarea unui transport la un nivel
suportabil pentru beneficiarii direcţi ai transportului, realizarea serviciului în condiţii de calitate
şi autonomie şi independenţă financiară a operatorilor de transport/transportatorilor autorizaţi.
Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm necesară modificarea tarifelor
percepute de S.C. T.P.L. S.A. pentru abonamentul nominal integral general şi pentru
abonamentele fracţionate nominale - valabile pe toate liniile.
Vă propunem astfel, să adoptaţi proiectul de hotărâre în forma redactată şi prezentată
alăturat.
PRIMAR,
VICEPRIMAR,
GAVRIL VÎRVARA

ION LUNGU
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Nr. 23225/26.08.2013
APROB,
PRIMAR
ION LUNGU

AVIZEZ,
VICEPRIMAR
GAVRIL VÂRVARA
RAPORT
al serviciului de specialitate
Prin adresa înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Suceava cu nr. 154/18.07.2013,
S.C. T.P.L. S.A. a transmis Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor de la S.C. Transport
Public Local S.A. nr. 10/2013, copia Dispoziţiei Obligatorii nr. 76014/04.07.2013 emisă de
M.F.P. – Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Suceava şi copia Raportului de
Inspecţie Economico-Financiară nr. 75649/27.06.2013. Nota justificativă de modificare a
tarifelor la care a anexat structura pe elemente de cheltuieli pentru modificarea tarifului mediu al
abonamentelor nominale pentru serviciul de transport public de persoane efectuat prin curse
regulate (Anexele 1, 2 şi 3), precum şi structura pe elemente de cheltuieli în vederea stabilirii
influenţelor primite în costuri, determinate de evoluţia preţurilor (Anexa A şi anexa B) a fost
înregistrată sub nr. 22486/14.08.2013.
Conform dispoziţiilor art. 1 alin. (4) lit. h), i), din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local:
„ (4) Serviciul de transport public local de persoane şi de mărfuri se organizează de
către autorităţile administraţiei publice locale, pe raza administrativ-teritorială respectivă, cu
respectarea următoarelor principii: […] h)asigurarea executării unui transport public local
suportabil în ceea ce priveşte tariful de transport; i)recuperarea integrală a costurilor de
exploatare, reabilitare şi dezvoltare prin tarife/taxe suportate de către beneficiarii direcţi ai
transportului, denumiţi în continuare utilizatori, şi prin finanţarea de la bugetele locale,
asigurându-se un profit rezonabil pentru operatorii de transport şi transportatorii autorizaţi”.
Potrivit prevederilor art. 3 din Normele-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea
tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane aprobate prin Ordinul 272/2007
emis de preşedintele A.N.R.S.C.:
„Art. 3 Tarifele pentru serviciile de transport public local de persoane trebuie să asigure
executarea unui transport public local la un nivel suportabil pentru beneficiarii direcţi ai
transportului, denumiţi în continuare utilizatori, realizarea serviciului în condiţii de calitate şi
autonomie şi independenţă financiară a operatorilor de transport/transportatorilor
autorizaţi.”
Acelaşi act normativ stipulează că „tarifele pentru serviciile publice de transport public
local de persoane sunt supuse stabilirii, ajustării sau modificării de către autorităţile
administraţiei publice locale implicate pentru transportul efectuat.”
În conformitate cu art. 26 alin. (1) din Normele-cadru privind stabilirea, ajustarea şi
modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane aprobate prin Ordinul
272/2007 emis de preşedintele A.N.R.S.C:
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„(1) Tarifele pentru serviciile de transport public local de persoane efectuat prin curse
regulate sau pe cablu se pot modifica, prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice
locale implicate, după caz, pe baza cererilor primite de la operatorii de transport/transportatorii
autorizaţi, în cazurile care conduc la modificarea majoră a costurilor ori condiţiilor de
exploatare, care determină modificarea cheltuielilor cu o influenţă mai mare decât cea
determinată de influenţa indicelui preţurilor de consum, pe o perioadă de 3 luni consecutive.”
Tarifele pentru abonamentele în vigoare la această dată au fost stabilite prin H.C.L. nr.
140 din 30.06.2011, astfel: 60 lei (inclusiv TVA) - pentru abonamentul lunar nominal integral
general valabil pe toate liniile, 36 lei (inclusiv TVA) - pentru abonamentul fracţionat nominal
valabil pentru 15 zile pe toate liniile, 22 lei (inclusiv TVA) - pentru abonamentul fracţionat
nominal valabil pentru 7 zile pe toate liniile. Tarifele propuse sunt cu circa 10% majorate faţă de
cele actuale. Deoarece din documentaţia prezentată de S.C. Transport Public Local S.A. rezultă
necesitatea creşterii tarifelor pentru abonamentele de călătorie cu un cuantum mai mare decât
indicele preţurilor de consum, considerăm necesară modificarea tarifelor pentru abonamentele de
călătorie.
Articolul 27 alin. (3) din Normele-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea
tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane stipulează că:
„(3) Modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane efectuat
prin curse regulate sau pe cablu se fundamentează pe tipurile de venituri specifice fiecărui
operator de transport public local de persoane/transportator autorizat, respectiv: bilete,
abonamente, cartele magnetice, suprataxe şi alte tipuri de abonamente, potrivit formulelor. […]
3.2. Modificarea tarifelor pentru abonamentele lunare nominale integrale Tab nom (lei/luna):
Tab. nom. 1 = Tab. nom0 + ab. nom. (lei/lună), unde:
Tab. nom. 1 - tarifele abonamentelor nominale modificate pe tipurile menţionate la paragraful
3.2 din cadrul art. 23 - (lei/lună);
Tab. nom0 - tarifele abonamentelor nominale actuale pe tipurile menţionate la paragraful 3.2
din cadrul art. 23 - (lei/lună);
ab. nom - cresterea cheltuielilor totale pe tipurile de abonamente mentionate la paragraful 3.2
din cadrul art. 23, determinată de influenţele reale primite în costuri - (lei). […]
3.8. Modificarea tarifelor la serviciile de transport public local de persoane efectuat prin
curse regulate sau pe cablu se determină avându-se în vedere următoarele cheltuieli:
a) cheltuielile cu combustibilii şi lubrifianţii se determină avându-se în vedere preţurile
de achiziţie în vigoare şi consumurile normate standard, luându-se în calcul modificarea
acestora cu o influenţă mai mare decât cea a indicelui preţurilor de consum pe o perioadă de 3
luni consecutive;
b) cheltuielile cu amortizarea se determină respectându-se reglementările legale în
vigoare;
c) cheltuielile cu întreţinerea - reparaţiile - piesele de schimb, anvelopele, acumulatori şi
alte cheltuieli se determină avându-se în vedere modificarea acestora cu o influenţă mai mare
decât cea a indicelui preţurilor de consum pe o perioadă de 3 luni consecutive;
d) cheltuielile cu munca vie se fundamentează în funcţie de legislaţia în vigoare, corelată
cu principiul eficienţei economice;
e) cheltuielile cu impozitele, autorizaţiile şi alte taxe se determină potrivit prevederilor
legale în vigoare;
f) cheltuielile financiare detaliate corespunzător.”
Pentru fundamentarea cererii, solicitantul a anexat structura pe elemente de cheltuieli
pentru modificarea tarifelor pentru abonamentele lunare nominale valabile pe toate liniile.
Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm legală şi oportună modificarea
tarifelor percepute de S.C. T.P.L. S.A. pentru abonamentele lunare nominale integrale şi pentru
cele fracţionate, valabile pentru toate liniile, conform proiectului de hotărâre.
ŞEF SERVICIU,
AMARIEI ILEANA
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