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AVIZAT
SECRETAR GENERAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
yy
privind aprobarea modificării costului unitar pe km afermt Contractului
de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane, prin curse
regulate in Municipiul Zalau nr. 82,882/15.11.2019, atribuit operatorului SC
Transurbis SA Zalau
Consiliul local al municipiului Zalău;
Având în vedere: Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Zalău nr.
102152/22.12.2022, Raportul de specialitate comun al Direcţiei Economice şi Direcţiei
Tehnice nr. 102.187/22.12.2022 şi Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
al Municipiului Zalău,
Hotărârea Consiliului Local nr. 331/15.11.2019 privind aprobarea atribuirii directe a
Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane, prin curse
regulate în Municipiul Zalău, către operatorul SC Transurbis SA Zalău şi Hotărârea
Consiliului Local nr. 228/25.06.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
331/15.11.2019 şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 443/20.12.2018.
Avizul favorabil al Comisiei de analiză, stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor
şi tarifelor aferente serviciilor de utilităţi publice nr. 102143/22.12.2022, Adresa SC
TRANSURBIS SA nr. 4185/21.12.2022 înregistrată la Primăria Municipiului Zalău cu nr.
101822/21.12.2022 şi Punctul de vedere al auditorului financiar extern Fatacean
Gheorghe, înregistrat la SC Transurbis SA cu nr. 4161/19.12.2022;
Ordinul ANRSC nr. 134/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului
preşedintelui ANRSC nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea,
ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane şi
Ordinul ANRSC nr. 634/2022 pentru modificarea şi completarea Normelor-cadru privind
stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local şi
judeţean de persoane, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRSC nr. 272/2007;
în baza art. 129 (2) lit. d), alin. 7 lit. n), art. 136 (3) şi (8), art.139 (3) lit a), art. 196
alin.l lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE
Art.l. Modificarea costului unitar pe km aferent Contractului de delegare a gestiunii
serviciului de transport public de persoane, prin curse regulate în Municipiul Zalău, nr.
82.882/15.11.2019 atribuit operatorului SC Transurbis SA Zalău, aprobat prin HCL
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331/15.11.2019, cu modificările ulterioare, de la 10,17 lei/km fara TVA la 13,51 lei/ kih
fara TVA începând cu data de 01.01.2023.
Art.2.Modificarea Anexei 17 a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de
transport public de persoane, prin curse regulate în Municipiul Zalău, nr. 82882/
15.11.2019,atribuit operatorului SC Transurbis SA Zalău, aprobat prin HCL
331/15.11.2019, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică,
Direcţia Economică şi SC Transurbis SA Zalău.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj;
- Primarul municipiului Zalău;
- Direcţia administraţie publică;
- Direcţia Economică;
- Direcţia Tehnică
- SC Transurbis SA Zalău;
Voturi:

”pentru”
_”împotrivă”
”abţineri”
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Nr. 102152/ 22.12.2022

Referat de aprobare
a proiectului de hotarare privind modificarea costului unitar pe km aferent Contractului
de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane, prin curse regulate in
Municipiul Zalau, nr. 82.882/15.11.2019, atribuit operatorului SC Transurbis SA Zalau,
aprobat prin HCL 331/15.11.2019, cu modificările ulterioare
In prezent serviciul public de transport local de persoane prin curse regulate se desfasoara in baza
Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane, prin curse regulate in
Municipiul Zalău, Încheiat cu operatorul SC Transurbis SA Zalau nr. 82882/ 15.11.2019.
Contractul a fost atribuit prin HCL nr.331 din 15 noiembrie 2019privind aprobarea atribuirii directe a
Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane, prin curse regulate în
Municipiul Zalău, către operatorul SC Transurbis SA Zalău.
Prin adresa nr.4185/21.12.2022, Înregistrata la Primăria Municipiului Zalau cu nr. 101822/21.12.2022
SC TRANSURBIS SA solicita solicita modificarea costului unitar pe km. aferent Contractului de
delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane, prin curse regulate in Municipiul
Zalau, nr. 82.882/ 15.11.2019, atribuit operatorului SC Transurbis SA Zalau, aprobat prin HCL
331/15.11.2019, cu modificările ulterioare.
Costul unitar pe km, in vigoare la aceasta data, este de de lO.lTlei/ km. exclusiv TVA si a fost aprobat
prin HCL nr. 380/16.12.2021, iar propunerea este de 13,51 lei/km. fara TVA, incepand cu anul
2023.
Nu se solicita de către operator modificarea tarifelor. Nu se propune de către Municipiul Zalau
modificarea tarifelor, diferenţa de cheltuieli urmând a fi asigurata din bugetul local, serviciul de
transport public local de persoane prin surse regulate fiind unul subvenţionat, in conformitate cu
prevederile legislaţiei in vigoare.
Tarifele in vigoare la aceasta data, au fost modificate prin HCL nr. 380/16.12.2021. Acestea sunt
prevăzute in contractul de delegare -Anexa 6.1. Tarife de călătorie practicate.
Fata de 2021 s-au produs schirnbari in structura costurilor, datorita creşterilor cheltuielilor materiale si
cU foiţa de munca, cota de profit rezonabil ramanand nemodificata, conform prevederilor contractului
elaborat conform Regulamentului (CE) 1370/2007. Astfel Profitul rezonabil stabilit conform
prevederilor contractului este de 4,44%.
Fata de data aprobării tarifelor in vigoare- decembrie 2021( cu fundamentare la luna octombrie 2021ultima luna publicata la data propunerii spre aprobare), la aceasta data( indice publicat pentru luna
noiembrie 2022)indicele total de creştere a preturilor de consum este de 116,76 %, deci o creştere cu
16,76%.
De asemenea se prognozeaza o creştere a IPC pentru anul 2023 cu 8,2 % conform Scrisorii cadru a
Ministerului finanţelor.
Propunerea de creştere a costului pe km este cu 32,8 %.
Solicitările au fost analizate prin raportare la prevederile Contractului de delegare a gestiunii
serviciului de transport public de persoane, prin Curse regulate in Municipiul Zalau, către operatorul
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SC Transurbis SA Zalau, nr. 82.882/15.11.2019, aprobat prin HCL 331/15.11.2019, cu modificările
ulterioare, astfel:
Prevederile Cap. 9.9 referitoare la modiifcarea costului pe km:
”9 .9. Operatorul poate solicita indexarea/renegocierea Costului unitar pe km în cursul anului, în
condiţiile prevăzute în Anexele 10.1. si 10.2.
9.10. Modul de indexare al Costului unitar pe km este prevăzut in Anexa 10.2.
9.11. Autoritatea Contractantă poate solicita operatorului reducerea/renegocierea costului unitar pe
km aprobat prin contract la finalizarea şi receptionarea unor lucrări de investiţii sau achiziţia de
vehicule/echipamente care au ca efect o influenţa sensibilă asupra costurilor Operatorului. ”
Prevederile cap. 10 si ale Anexei.6.2 referitoare la modificarea tarifelor:
„10.1. Autoritatea Contractantă va stabili si aproba Tarifele de călătorie, iar Operatorul va încasa
veniturile din vânzarea Titlurilor de călătorie pentru Serviciile de transport public prestate de către
Operator în baza prezentului Contract.
10.2. La momentul intrării în vigoare a prezentului Contract, Operatorul va aplica Tarifele de călătorie
prevăzute în Anexa 6.1.
10.8 Tarifele de călătorie sunt stabilite, modificate şi ajustate potrivit prevederilor din Anexa 6.2.
Procedura de stabilire a tarifelor percepute pentru prestarea serviciului public de transport local
trebuie să ţină seama de următoarele reguli:
a) tarifele şi compensaţiile încasate de operatorul de transport rutier în urma prestării serviciului
public de transport local de persoane trebuie să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile
curente de întreţinere şi exploatare a sistemului serviciului public de transport local respectiv;
b) tarifele se actualizează periodic prin indexare cu indicele de creştere a preţurilor de consum,
prin hotărâre a consiliului local;
c) modificarea tarifelor sau a compensaţiilor se aprobă prin hotărâre a consiliului local;.
10.9. Operatorul are obligaţia să aplice Tarifele de călătorie aprobate începând cu data prevăzută în
hotărârile adoptate de Consiliul local al Municipiului Zalau. ”
De asemenea au fost analizate raportat la următoarele:
-Legea 51/2006 rep, a serviciilor comunitare de utilitati publice si Regulamentul 1370/2007 (CE);
-LEGE Nr. 92/2007 din 10 aprilie 2007-Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile
adniinistrativ-teritoriale;
- Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utilităţi Publice nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi
modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, cu modificările si
compeltarile ulterioare;
-HGR 745/2007 privind aprobarea licenţelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice;
- HOTĂRÂRE Nr. 1447/08.12.2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în
plată, începând cu ianuarie 2023, la suma de 3000 lei/luna , fara a include sporuri si alte adausuri;
-Legea bugetului de stat pe anul 2023, nr 368/2022;
-alte reglementari;
Operatorul prezintă cererea de majorare a costului unitar pe km, insotita de următoarele:
- memoriu justificativ conform Ordinului ANRSC Nr. 134/2019 din 18 aprilie 2019 privind
modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind
stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane si
ORDIN Nr. 634/2022 din 2 septembrie 2022 ;
-Decizia nr.94/21 decembrie 2022 a Consiliului de administraţie al SC Transurbis SA prin care se
aproba modificarea costului pe km de la 10.171ei/ km, exclusiv TVA la 13,51 lei/km, fara TVA,
începând cu 01.01.2023;
-Scrisoare eadru a Ministerului Finanţelor nr. 464387/30.09.2022 privind contextul macroeconomic
si metodologia de eleborare a proiectelor de buget pe anul 2023 si a estimarilro pentru 2024-2026,
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precum si limitele de cheluieli stabilite pentru ordonatorii principali de credite, din care rezulta o
creştere a indicelui mediu de consum la sfârşitul anului estimata la 12.9%. respectiv o medie
anuala de 12,6% pentru anul 2022 si media anuala de 8,2% pentru anul 2023;
-comunicatul INS privind creşterea IPC in perioada decembrie 2021- noiembrie 2022 fata de
precedentele 12 luni, ca fiind de 13,1% ;
-punctul de vedere înregistrat la SC Transurbis SA cu nr. 4161//19.12.2022 al auditorului
financiar extern, Fatacean Gheorghe, privind corectitudinea estimărilor si calculelor făcute in
Structura pe elemente de cheltuieli pentru stabilirea cheltuielilor eligibile pentru serviciul public de
transport local de persoane, din data de 19.12.2022, prin care confirma ca fundamentarea cheltuielilor
este justificata din punct de vedere economic si financiar, costul pe km fiind 13,51 lei/km , fara
TVA;
-adresa serviciului exploatare din cadrul Transurbis privind numărul'de km estimat! pentru 2023, ca
fiind 1.759.610,50 km;
-copie Decizia nr.89/31.10.2022 a Consiliului de administraţie al SC Transurbis SA de modificare a
organigramei cu menţinerea numărului de personal la 177 persoane;personal angajat la aceasta data 156
fata de 153 la ultima fundamentare;
-Anexa 17 privind modificarea eostului pe km si estimările pe perioada contractului;
-baza legala pentru funadmentarea preţului la energie electrica( Legea 357/13.12.2022 de aprobare a
Ordonanţei 119/2022);
Justificarea creşterii costului pe km, de la data ultimei modificări, este conform fisei de
fundamentarefstructura pe elemente de cheltuieli), si este data de următoarele;
1.Cresterea eheltuielilor materiale; in fundamentare creşterea este in suma totala de la 3.610 mii
lei, la 6.066 mii lei: se refera in principal la creşterea preturilor cu energia eleetriea si carburanţii pentru
parcul auto dar si creşterea preturilor la gazele naturale; de asemenea au crescut costurile cu: schimb
ulei, schimb filtre, antigel, alte cheltuieli materiale, service auto-piese de sehimb, si cu alte cheltuieli
materiale( inclusiv lemn de foc pentru Încălzire);
2.Cresterea cheltuielilor cu taxele si impozitele; in fundamentare creşterea este de la 978.000 lei la
1.121.000 lei :sunt luate in considerare creşteri de cheltuieli cu poliţele CASCO si pohtele RCA; de
asemenea este luata in eonsiderare majorarea redeventei ea urmare a implementării contractului de
achiziţie autobuze electrice si sisteme ITS.
3.Cresterea cheltuielilor cu forţa de munca; in fundamentare creşterea este de la 12.840.000 lei,
la 15.570.000.datorita creşterii salariilor ca urmare a creşterii salariului minim brut pe tara garantat
in plata conform HG 1447/8.12.2022. de la 2550 lei/luna fara a include sporuri si alte adaosuri, la 3000
lei/luna, adica o creştere cu 17,647%; de asemenea s-a luat in considerare alte drepturi salariale; se
menţionează ca salariile angajaţilor nu au fost modificate in cursul anului 2022, dar, s-a modificat
valoarea tichetelor de masa in 2022, de la 15 lei, la 30 lei/buc. Totodată s-au luat in calcul prevederile
Legii bugetului de stat pentru anul 2023, art.63., la stabilirea cheltuielilor de natura salariala.
4. Profitul este de 4,44% conform contractului de delegare-ramane nemodificat;
5. Numarul de km estimati pentru anul 2023 este de 1.759.611 km
Menţionăm eă prognozarea veniturilor a fost făcută, luând ca bază de raportare veniturile obţinute
in anul 2022 la suma de 3000 mii lei.
Astfel volumul total al cheltuielilor este de 23.772.345 lei fara TVA la care se adauga profitul de
1.055.492 lei, rezultând total cheltuieli eligibile fara TVA de 24.827.837,00 lei.
Compensaţia totala planificata va fi de 21.827.837,001ei, fara TVA, din care diferenţa de tarif
9.600.000 lei si compensaţia propriu zisa planificata de 12.227.837,00 lei.
Total compensaţie planificata:25.975.126,03, inclusiv TVA.
Ca urmare a modificării costului unitar pe KM aferent Contractului de delegare a gestiunii
serviciului de transport public de persoane, prin curse regulate in Municipiul Zalău, către
operatorul SC Transurbis SA Zalau nr. 82882/ 15.11.2019, conform celor de mai sus se va modifica
Anexa 17-Estimarea compensaţiei, luandu-se in considerare costul pe km propus spre aprobare si km
propuşi a fi realizaţi.
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Având in vedere cele prezentate mai sus, precum si:
- punctul de vedere inregistrat la SG Transurbis SA cu nr. 4161//19.12.2022 al auditorului
fînanciar extern, Fatacean Gheorghe, privind corectitudinea estimărilor si calculelor făcute in
Structura pe elemente, de cheltuieli pentru stabilirea cheltuielilor eligibile pentru serviciul public de
transport local de persoane, din data de 19.12.2022, prin care confirma ca fundamentarea cheltuielilor
este justificata din punct de vedere economic si financiar, costul pe km fiind 13,51 lei/km , fara
TVA;
-avizul favorabil nr. 102143/ 22.12.2022 al Comisiei de analiza, stabilire, ajustare sau modificare
a preturilor si tarifelor aferente serviciilor de utilitati publice,
in temeiul art.136, alin.l din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ imi exprim iniţiativa
de promovare a proiectului de hotarare si solicit Consiliului Local al Municipiului Zalau, sa
analizeze si sa hotarasca cu privire la adoptarea acestuia, astfel:
1. Modificarea costului unitar pe km aferent Contractului de delegare a gestiunii serviciului de
transport public de persoane, prin curse regulate in Municipiul Zalau, nr. 82.882/15.11.2019
atribuit operatorului SC Transurbis SA Zalau, aprobat prin HCL 331/15.11.2019, cu
modificările ulterioare, la valoarea 13,51 de lei/ km, fara TVA de la 10,17 lei/km, fara TVA,
incepand cu data de 01.01.2023.
2. Modificarea Anexei 17 a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public
de persoane, prin curse regulate in Municipiul Zalău, nr. 82882/ 15.11.2019, atribuit
operatorului SC Transurbis SA Zalau, aprobat prin HCL 331/15.11.2019, conform Anexei 1
la prezentul referat.

Iniţiator,
Primarul Municipiului Zalau
Ionel Ciunt

P/RC/lex.
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DIRECŢIA TEHNICĂ/ SERVICIUL MSCUP
DIRECŢIA ECONOMICA
Nr. 102187/ 22.12.2022

Raport de specialitate
privind propunerea de aprobare a proiectului de hotarare privind modificarea costului unitar
pe km aferent Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane,
prin curse regulate in Municipiul Zalau, nr. 82.882/15.11.2019, atribuit operatorului SC
Transurbis SA Zalau, aprobat prin HCL 331/15.11.2019, cu modificările ulterioare

Având in vedere :
-Referatul de aprobare nr. 102152/ 22.12.2022 elaborat de primar;
-Avizul favorabil al Comisiei de analiza, stabilire, ajustare sau modificare a preturilor si tarifelor
aferente serviciilor de utilitati publice, nr. 102143/ 22.12.2022;

-Punctul de vedere Înregistrat la SC Transurbis SA cu nr. 4161//19.12.2022 al auditorului
financiar extern, Fatacean Gheorghe, privind corectitudinea estimărilor si calculelor făcute in
Structura pe elemente de cheltuieli pentru stabilirea cheltuielilor eligibile pentru serviciul public de
transport local de persoane, din data de 19.12.2022, prin care confirma ca fundamentarea cheltuielilor
este justificata din punct de vedere economic si financiar, costul pe km fiind 13,51 lei/km , fara
TVA;
- Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane, prin curse regulate in
Municipiul Zalau, nr. 82.882/15.11.2019, atribuit operatorului SC Transurbis SA Zalau, aprobat prin
HCL 331/15.11.2019, cu modificările ulterioare ;
-prevederile art.136 alin.3, alin.8, lit.b din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
Urmare a analizării proiectului de hotarare si a Referatului de aprobare al iniţiatorului, precizam
următoarele aspecte:
In prezent serviciul public de transport local de persoane prin curse regulate se desfasoara in baza
Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane, prin curse regulate in
Municipiul Zalău, Încheiat cu operatorul SC Transurbis SA Zalau nr. 82882/ 15.11.2019.
Contractul a fost atribuit prin HCL nr.331 din 15 noiembrie 2019 privind aprobarea atribuirii directe a
Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane, prin curse regulate în
Municipiul Zalău, către operatorul SC Transurbis SA Zalău.
Prin adresa nr.4185/21.12.2022, Înregistrata la Primăria Municipiului Zalau cu nr. 101822/21.12.2022
SC TRANSURBIS SA solicita solicita modificarea costului unitar pe km. aferent Contractului de
delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane, prin curse regulate in Municipiul
Zalau, nr. 82.882/ 15.11.2019, atribuit operatorului SC Transurbis SA Zalau, aprobat prin HCL
331/15.11.2019, cu modificările ulterioare.
Costul unitar pe km , in vigoare la aceasta data, este de de 10.171ei/ km. exclusiv TVA si a fost aprobat
prin HCL nr. 380/16.12.2021, iar propunerea este de 13.51 lei/km. fara TVA, incepand cu anul
2023.
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Nu se solicita de către operator modificarea tarifelor. Nu se propune de către Municipiul Zalau
modificarea tarifelor, diferenţa de cheltuieli urmând a fi asigurata din bugetul local, serviciul de
transport public local de persoane prin gurse regulate fiind unul subvenţionat, in conformitate cn
prevederile legislaţiei in vigoare.
Tarifele in vigoare la aceasta data, au fost modificate prin HCL nr. 380/16.12.2021. Acestea sunt
prevăzute in contractul de delegare -Anexa 6.1. Tarife de călătorie practicate.
Fata de 2021 s-au produs schimbări in structura costurilor, datorita creşterilor cheltuielilor materiale si
cu forţa de munca, cota de profit rezonabil ramanand nemodificata, conform prevederilor contractului
elaborat conform Regulamentului (CE) 1370/2007. Astfel Profitul rezonabil stabilit conform
prevederilor contractului este de 4,44%.
Fata de data aprobării tarifelor in vigoare- decembrie 2021( cu fundamentare la luna octombrie 2021ultima luna publicata la data propunerii spre aprobare), la aceasta data( indice publicat pentru luna
noiembrie 2022)indicele total de creştere a preturilor de consum este de 116,76 %, deci o creştere cu
16,76%.
De asemenea se prognozeaza o creştere a IPC pentru anul 2023 cu 8,2 % conform Scrisorii cadru a
Ministerului finanţelor.
Propunerea de creştere a costului pe km este cu 32,8 %.
Solicitările au fost analizate prin raportare la prevederile Contractului de delegare a gestiunii
serviciului de transport public de persoane, prin curse regulate in Municipiul Zalau, către operatorul
SC Transurbis SA Zalau, nr. 82.882/15.11.2019, aprobat prin HCL 331/15.11.2019, cu modificările
ulterioare, astfel:
Prevederile Cap. 9.9 referitoare la modiifcarea costului pe km:
”9 .9. Operatorul poate solicita indexarea/renegocierea Costului unitar pe km în cursul anului, în
condiţiile prevăzute în Anexele 10.1. si 10.2.
9.10.Modul de indexare al Costului unitar pe km este prevăzut in Anexa 10.2.
9.11. Autoritatea Contractantă poate solicita operatorului reducerea/renegocierea costului unitar pe
km aprobat prin contract la finalizarea şi receptionarea unor lucrări de investiţii sau achiziţia de
vehicule/echipamente care au ca efect o influenţa sensibilă asupra costurilor Operatorului.
Prevederile cap. 10 si ale Anexei.6.2 referitoare la modificarea tarifelor:
„10.1. Autoritatea Contractantă va stabili si aproba Tarifele de călătorie, iar Operatorul va încasa
veniturile din vânzarea Titlurilor de călătorie pentru Serviciile de transport public prestate de către
Operator în baza prezentului Contract.
10.2. La momentul intrării în vigoare a prezentului Contract, Operatorul va aplica Tarifele de călătorie
prevăzute în Anexa 6.1.
10.8 Tarifele de călătorie sunt stabilite, modificate şi ajustate potrivit prevederilor din Anexa 6.2.
Procedura de stabilire a tarifelor percepute pentru prestarea serviciului public de transport local
trebuie să ţină seama de următoarele reguli:
a) tarifele şi compensaţiile încasate de operatorul de transport rutier în urma prestării serviciului
public de transport local de persoane trebuie să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile
curente de întreţinere şi exploatare a sistemului serviciului public de transport local respectiv;
b) tarifele se actualizează periodic prin indexare cu indicele de creştere a preţurilor de consum,
prin hotărâre a consiliului local;
c) modificarea tarifelor sau a compensaţiilor se aprobă prin hotărâre a consiliului local;.
10.9. Operatorul are obligaţia să aplice Tarifele de călătorie aprobate începând cu data prevăzută în
hotărârile adoptate de Consiliul local al Municipiului Zalau. ”
De asemenea au fost analizate raportat la următoarele:
-Legea 51/2006 rep, a serviciilor comunitare de utilitati publice si Regulamentul 1370/2007 (CE);
-LEGE Nr. 92/2007 din 10 aprilie 2007-Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile
administrativ-teritoriale;
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- Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utilităţi Publice nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi
modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, cu modificările si
compeltarile ulterioare;
-HGR 745/2007 privind aprobarea licenţelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice;
- HOTĂRÂRE Nr. 1447/08.12.2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în
plată, începând cu ianuarie 2023, Ia suma de 3000 lei/luna , fara a include sporuri si alte adausuri;
-Legea bugetului de stat pe anul 2023, nr 368/2022;
-alte reglementari;
Operatorul prezintă cererea de majorare a costului unitar pe km, insotita de următoarele:
- memoriu justificativ conform Ordinului ANRSC Nr. 134/2019 din 18 aprilie 2019 privind
modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind
stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane si
ORDIN Nr. 634/2022 din 2 septembrie 2022 ;
-Decizia nr.94/21 decembrie 2022 a Consiliului de administraţie al SC Transurbis SA prin care se
aproba modificarea costului pe km de la 10.171ei/ km. exclusiv TVA la 13,51 lei/km, fara TVA,
începând cu 01.01.2023;
-Scrisoare cadru a Ministerului Finanţelor nr. 464387/30.09.2022 privind contextul macroeconomic
si metodologia de eleborare a proiectelor de buget pe anul 2023 si a estimarilro pentru 2024-2026,
precum si limitele de cheluieli stabilite pentru ordonatorii principali de credite, din care rezulta o
creştere a indicelui mediu de consum la sfârşitul anului estimata la 12,9%, respectiv o medie
anuala de 12,6% pentru anul 2022 si media anuala de 8,2% pentru anul 2023:
-comunicatul INS privind creşterea IPC in perioada decembrie 2021- noiembrie 2022 fata de
precedentele 12 luni, ca fiind de 13,1% ;
-punctul de vedere înregistrat la SC Transurbis SA cu nr. 4161//19.12.2022 al auditorului
financiar extern, Fatacean Gheorghe, privind corectitudinea estimărilor si calculelor făcute in
Structura pe elemente de cheltuieli pentru stabilirea cheltuielilor eligibile pentru serviciul public de
transport local de persoane, din data de 19.12.2022, prin care confirma ca fundamentarea cheltuielilor
este justificata din punct de vedere economic si financiar, costul pe km fiind 13,51 iei/km , fara
TVA;
-adresa serviciului exploatare din cadrul Transurbis privind numărul de km estimat! pentru 2023, ca
fiind 1.759.610,50 km;
-copie Decizia nr.89/31.10.2022 a Consiliului de administraţie al SC Transurbis SA de modificare a
organigramei cu menţinerea numărului de personal la 177 persoane;personal angajat la aceasta data 156
fata de 153 la ultima fundamentare;
-Anexa 17 privind modificarea costului pe km si estimările pe perioada contractului;
-baza legala pentru funadmentarea preţului la energie electrica( Legea 357/13.12.2022 de aprobare a
Ordonanţei 119/2022);
Justificarea creşterii costului pe km, de la data ultimei modificări, este conform fisei de
fundamentarefstruetura pe elemente de eheltuieli), si este data de următoarele:
1.Cresterea cheltuielilor materiale: in fundamentare creşterea este in suma totala de la 3.610 mii
lei, la 6.066 mii lei: se refera in principal la creşterea preturilor cu energia electrica si carburant» pentru
parcul auto dar si creşterea preturilor la gazele naturale; de asemenea au crescut costurile cu: schimb
ulei, schimb filtre, antigel, alte cheltuieli materiale, service auto-piese de schimb, si cu alte cheltuieli
materiale( inclusiv lemn de foc pentru Încălzire);
2.Cresterea cheltuielilor cu taxele si impozitele: in fundamentare creşterea este de la.978.000 lei la
1.121.000 lei :sunt luate in considerare creşteri de cheltuieli cu poliţele CASCO si pohtele RCA; de
asemenea este luata in considerare majorarea redeventei ca urmare a implementării contractului de
achiziţie autobuze electrice si sisteme ITS.
3.Cresterea cheltuielilor cu forţa de munca: in fundamentare creşterea este de la 12.840.000 lei,
la 15.570.000.datorita creşterii salariilor ca urmare a creşterii salariului minim brut pe tara garantat
in plata conform HG 1447/8.12.2022. de la 2550 lei/luna fara a include sporuri si alte adaosuri, la 3000
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lei/luna, adica o creştere cu 17,647%; de asemenea s-a luat in considerare alte drepturi salariale; se
menţionează ca salariile angajaţilor nu au fost modificate in cursul anului 2022, dar, s-a modificat
valoarea tichetelor de masa in 2022, de la 15 lei, la 30 lei/buc. Totodată s-au luat in calcul prevederile
Legii bugetului de stat pentru anul 2023, art.63., la stabilirea cheltuielilor de natura salariala.
4. Profitul este de 4,44% conform contractului de delegare-ramane nemodifîcat;
5.NumaruI de km estimati pentru anul 2023 este de 1.759.611 km
Menţionăm că prognozarea veniturilor a fost făcută, luând ca bază de raportare veniturile obţinute
in anul 2022 la suma de 3000 mii lei.
Astfel volumul total al cheltuielilor este de 23.772.345 lei fara TVA la care se adauga profitul de
1.055.492 lei, rezultând total cheltuieli eligibile fara TVA de 24.827.837,00 lei.
Compensaţia totala planificata va fi de 21.827.837,001ei, fara TVA, din care diferenţa de tarif
9.600.000 lei si compensaţia propriu zisa planificata de 12.227.837,00 lei.
Total compensaţie planificata:25.975.126, 03, inclusiv TVA.
Ca urmare a modificării costului unitar pe KM aferent Contractului de delegare a gestiunii
serviciului de transport public de persoane, prin curse regulate in Municipiul Zalău, către
operatorul SC Transurbis SA Zalau nr. 82882/15.11.2019, conform celor de mai sus se va modifica
Anexa 17-Estimarea compensaţiei, luandu-se in considerare costul pe km propus spre aprobare si km
propuşi a fi realizaţi.
2. Impactul socio-economic:
-nu vor fi afectaţi utilizatorii serviciului de transport public, deorece creşterea de cost nu se reflecta in
creşteri de tarife de călătorie;
3. Impactul financiar
-creşterea costului pe km si creşterea tarifelor va influenta bugetul autoritatii, conform Anexei 17
a Contractului de delegare(Anexa nr.l la prezentul raport).
4.1mpactul asupra sistemului juridic
Se modifica:
-HCL nr.331 din 15 noiembrie 2019 privind aprobarea atribuirii directe a Contractului de delegare a
gestiimii serviciului de transport public de persoane, prin curse regulate în Municipiul Zalău, către
operatorul SC Transurbis SA Zalău, cu modificările ulterioare si anume costul pe km si Anexa 17 la
contract.
5.Modul de implementare: se va incheia un act adiţional la contractul de delegare nr. 82882/
15.11.2019. .
Având in vedere cele prezentate mai sus, propunem spre analiza si aprobare :
1. Modificarea costului unitar pe km aferent Contractului de delegare a gestiunii serviciului de
transport public de persoane, prin curse regulate in Municipiul Zalau, nr. 82.882/15.11.2019
atribuit operatorului SC Transurbis SA Zalau, aprobat prin HCL 331/15.11.2019, cu
modificările ulterioare, la valoarea 13,51 de lei/ km, fara TVA de la 10,17 lei/km, fara TVA,
incepand cu data de 01.01.2023.
2. Modificarea Anexei 17 a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public
de persoane, prin curse regulate in Municipiul Zalău, nr. 82882/ 15.11.2019, atribuit
operatorului SC Transurbis SA Zalau, aprobat prin HCL 331/15.11.2019, conform Anexei 1
la prezentul referat.
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Anexa Î7 - Estimarea eompensatiei pentru anul 2023-15J L2024

Aiaul
(Km)fMiiamăr totai de vehkuFkiio.innietru
Autobuz..
(c unitar) Cost unitar per kilometru
(I) Cost Total (Veb*km efectuaţi x c unitar pe Km)
(11) (Pr) Profit rezonabil (4.44% ptr. 2019-2024)
Venituri din servicii de transport public dim;
Venituri din vânzări de titluri de călătorie
Alte venituri in cadrul reţelei unde se prestează PSO
(in)ŢPT^ VENITUIU PLANIFICATE
'G^6Ţ^.:CpViPEîişATIE PLANiTlCAfA(l+II-III)
Compensaţia propriu-zisa planificata
Diferente de tarif cuvenite operatorului de către UAT
Za ia 18

2020

20i9

2021

206,5 i! i,54i,643J9
7,3B-6 iulBs
7.38
8,53~63uni

1,643,150

1,524,05)

12,250,053

14,016,070

67,668

543,902

622,313

325,384

1,751,003

2,190,000

1,529

87,689

20,000

326,9.13

1,838,692

2,210,000

1,264,806

12,428,383

. .3

10,955,263
r. •

-8,715

7,533,220

8,540,454

1,273,521

3352,942

3,747,929

56,017
13,084

140,000

. J:

833

■_____ ^^^_____________________________

Diferente de tarif bugetul de stat
Diferente de tarif alte UAT
Concept
Anul '
(TKmtNumăr total de vehicuUldlometru
Autobuz
(c unitar) Cost unitar per kilometru
(î) Cost Total (Veh*Km efectuaţi x c unitar pe Km)
(n) (Pr) Profit rezonabile 4.44%)
Venituri din servicii de transport public din;
Venituri din vânzări de titluri de călătorie
Alte venituri in cadrul reţelei unde se prestează PSO
(III)TOTAL VENITURI PLANIFICATE
C)TOTAL COMPENSAŢIE PLANIFICATA(I+n-in)

-v..
■ ■

2022

-■ir.

-'-A

2023

01.01.2024ÎS.11.2024

1,713,668
10.17
17,428,004
773,803

1,759,611
i3.;si
23,772345
1,055,492

1,714,089
13.51
23,157342
1,028,186

2,674,000

2,950,000

2,900,000

18,000

50,000

50,000

2,692,000

3,000,000

2,950,000

15,509,807

21,827,837 21,235,528

Compensaţia propriu-zisa planificata

7,659,807

12,227,837

12,835,528

Diferente de tarif cuvenite operatorului de către UAT
Zaiau

7,850,000

9,600,000

8,400,000

Diferente de tarif bugetul de stat
Diferente de tarif alte UAT
Sumele nu conţin TVA
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MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR
450016-Zalâu, Piaţa luliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj
Fax.(40)260.661869
Telefon: (40)260.610550
e-mall: primaria@zalausj.ro
http://www.zalausj.ro

Nr. 102143/ 22.12.2022
APROBAT,
PRIMAR
IONEL CIUNT

AVIZ
privind modificarea costului unitar pe km aferent Coiip:a«ului de delegare a
gestiunii serviciului de transport public de persoane, prin cu^Se regulate in Municipiul
Zalau, nr. 82.882/15.11.2019, atribuit operatorului SC Tf^surbis SA Zalau, aprobat
prin HCL 331/15.11.2019, cu modificările ulterioare
In prezent servieiul publie de transport local de persoane prin eurse regulate se desfasoara in
baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport publie de persoane, prin
eurse regulate in Municipiul Zalău, Încheiat eu operatorul SC Transurbis SA Zalau nr.
82882/ 15.11.2019.
Contraetul a fost atribuit prin HCL nr.331 din 15 noiembrie 2019privind aprobarea atribuirii
directe a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane,
prin curse regulate în Municipiul Zalău, către operatorul SC Transurbis SA Zalău.
Prin adresa nr.4185/21.12.2022, Înregistrata la Primăria Munieipiului Zalau cu nr.
101822/21.12.2022 SC TRANSURBIS SA solicita solicita modificarea costului unitar pe
km. aferent Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane,
prin curse regulate in Municipiul Zalau, nr. 82.882/ 15.11.2019, atribuit operatorului SC
Transurbis SA Zalau, aprobat prin HCL 331/15.11.2019, cu modificările ulterioare.
Costul unitar pe km , in vigoare la aeeasta data, este de de lO.lTlei/ km. exclusiv TVA si a
fost aprobat prin HCL nr. 380/16.12.2021, iar propunerea este de 13.51 lei/km. fara
TVA, incepand cu anul 2023.
Nu se solicita de către operator modificarea tarifelor. Nu se propune de către
Municipiul Zalau modificarea tarifelor, diferenţa de eheltuieli urmând a fi asigurata din
bugetul local, serviciul de transport public local de persoane prin surse regulate fiind
unul subvenţionat, in conformitate cu prevederile legislaţiei in vigoare.
Tarifele in vigoare la aceasta data, au fost modificate prin HCL nr. 380/16.12.2021. Acestea
sunt prevăzute in contractul de delegare -Anexa 6.1. Tarife de călătorie practicate.
Fata de 2021 s-au produs schimbări in structura costurilor, datorita creşterilor cheltuielilor
materiale si cu forţa de mimca, cota de profit rezonabil ramanand nemodificata, conform
prevederilor contractului elaborat conform Regulamentului (CE) 1370/2007. Astfel Profitul
rezonabil stabilit conform prevederilor contractului este de 4,44%.

Fata de data aprobării tarifelor in vigoare- decembrie 2021( cu fundamentare la luna
octombrie 2021-ultima luna publicata la data propunerii spre aprobare), la aceasta data(
indice publicat pentru luna noiembrie 2022)indicele total de creştere a preturilor de consum
este de 116,76 %, deci o creştere cu 16,76%.
De asemenea se prognozeaza o creştere a IPC pentru anul 2023 cu 8,2 % conform Scrisorii
cadru a Ministerului finanţelor.
Propunerea de creştere a costului pe km este cu 32,8 %.
Solicitările au fost analizate prin raportare la prevederile Contractului de delegare a
gestiunii serviciului de transport public de persoane, prin curse regulate in Municipiul Zalau,
către operatorul SC Transurbis SA Zalau, nr. 82.882/15.11.2019, aprobat prin HCL
331/15.11.2019, cu modificările ulterioare , astfel:
Prevederile Cap. 9.9 referitoare la modiifcarea costului pe km:
"P .9. Operatorul poate solicita indexarea/renegocierea Costului unitar pe km în cursul
anului, în condiţiile prevăzute în Anexele 10.1. si 10.2.
9.10. Modul de indexare al Costului unitar pe km este prevăzut in Anexa 10.2.
9.11. Autoritatea Contractantă poate solicita operatorului reducerea/renegocierea costului
unitar pe km aprobat prin contract la finalizarea şi receptionarea unor lucrări de investiţii
sau achiziţia de vehicule/echipamente care au ca efect o influenţa sensibilă asupra costurilor
Operatorului. ’’
Prevederile cap. 10 si ale Anexei.6.2 referitoare la modificarea tarifelor:
„10.1. Autoritatea Contractantă va stabili si aproba Tarifele de călătorie, iar Operatorul va
încasa veniturile din vânzarea Titlurilor de călătorie pentru Serviciile de transport public
prestate de către Operator în baza prezentului Contract.
10.2. La momentul intrării în vigoare a prezentului Contract, Operatorul va aplica Tarifele
de călătorie prevăzute în Anexa 6.1.
10.8 Tarifele de călătorie sunt stabilite, modificate şi ajustate potrivit prevederilor din
Anexa 6.2.
Procedura de stabilire a tarifelor percepute pentru prestarea serviciului public de
transport local trebuie să ţină seama de următoarele reguli:
a) tarifele şi compensaţiile încasate de operatorul de transport rutier în urma prestării
serviciului public de transport local de persoane trebuie să acopere cel puţin sumele investite
şi cheltuielile curente de întreţinere şi exploatare a sistemului serviciului public de transport
local respectiv;
b) tarifele se actualizează periodic prin indexare cu indicele de creştere a preţurilor de
consum, prin hotărâre a consiliului local;
c) modificarea tarifelor sau a compensaţiilor se aprobă prin hotărâre a consiliului local;.
10.9. Operatorul are obligaţia să aplice Tarifele de călătorie aprobate începând cu data
prevăzută în hotărârile adoptate de Consiliul local al Municipiului Zalau. ”
De asemenea au fost analizate raportat la următoarele:
-Legea 51/2006 rep, a serviciilor comunitare de utilitati publice si Regulamentul 1370/2007
(CE);
-LEGE Nr. 92/2007 din 10 aprilie 2007-Legea serviciilor publice de transport persoane în
unităţile administrativ-teritoriale;
- Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare
de Utilităţi Publice nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea,
ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, cu
modificările si compeltarile ulterioare;
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-HGR 745/2007 privind aprobarea licenţelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati
publice;
- HOTĂRÂRE Nr. 1447/08.12.2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată, incepand cu ianuarie 2023, la suma de 3000 lei/luna , fara a include
sporuri si alte adausuri;
-Legea bugetului de stat pe anul 2023, nr 368/2022;
-alte reglementari;
Operatorul prezintă cererea de majorare a costului unitar pe km, insotita de
următoarele:
- memoriu justificativ conform Ordinului ANRSC Nr. 134/2019 din 18 aprilie 2019 privind
modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelorcadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public
local de persoane si ORDIN Nr. 634/2022 din 2 septembrie 2022 ;
-Decizia nr.94/21 decembrie 2022 a Consiliului de administraţie al SC Transurbis SA prin
care se aproba modificarea costului pe km de la 10,171ei/ km, exclusiv TVA la 13,51
lei/km, fara TVA, incepand cu 01.01.2023;
-Scrisoare cadru a Ministerului Finanţelor nr. 464387/30.09.2022 privind contextul
macroeconomic si metodologia de eleborare a proiectelor de buget pe anul 2023 si a
estimarilro pentru 2024-2026, precum si limitele de cheluieli stabilite pentru ordonatorii
principali de credite, din care rezulta o creştere a indicelui mediu de consum la sfârşitul
anului estimata la 12,9%, respectiv o medie anuala de 12,6% pentru anul 2022 si
media anuala de 8,2% pentru anul 2023;
-comunicatul INS privind creşterea IPC in perioada decembrie 2021- noiembrie 2022 fata de
precedentele 12 luni, ca fiind de 13,1% ;
-punctul de vedere înregistrat Ia SC Transurbis SA CU nr. 4161//19.12.2022 al
auditorului fînanciar extern, Fatacean Gheorghe, privind corectitudinea estimărilor si
calculelor făcute in Structura pe elemente de cheltuieli pentru stabilirea cheltuielilor
eligibile pentru serviciul public de transport local de persoane, din data de 19.12.2022, prin
care confirma ca fundamentarea cheltuielilor este justificata din punct de vedere
economic si financiar, costul pe km fiind 13,51 lei/km , fara TVA ;
-adresa serviciului exploatare din cadrul Transurbis privind numărul de km estimat! pentru
2023, ca fiind 1.759.610,50 km;
-copie Decizia nr.89/31.10.2022 a Consiliului de administraţie al SC Transurbis SA de
modificare a organigramei cu menţinerea numărului de personal la 177 persoane;personal
angajat la aceasta data 156 fata de 153 la ultima fundamentare;
-Anexa 17 privind modificarea costului pe km si estimările pe perioada contractului;
-baza legala pentru fimadmentarea preţului al energie electrica( Legea 357/13.12.2022 de
aprobare a Ordonanţei 119/2022);
Justificarea creşterii costului ne km, de la data ultimei modificări, este conform fiseid e
fundamentarefstructura pe elemente de cheltuieli), si este data de următoarele;
1. Creşterea cheltuielilor materiale: in fundamentare creşterea este in suma
totala de la 3.610 mii lei, la 6.066 mii lei : se refera in principal la creşterea
preturilor cu energia electrica si carburanţii pentru parcul auto dar si creşterea
preturilor la gazele naturale; de asemenea au crescut costurile cu: schimb ulei,
schimb filtre, antigel, alte cheltuieli materiale, service auto-piese de schimb, si cu
alte cheltuieli materiale( inclusiv lenrn de foc pentru inealzire);
2. Creşterea cheltuielilor cu taxele si impozitele; in fundamentare creşterea este
de Ia 978.000 lei la 1.121.000 lei ;sunt luate in considerare creşteri de cheltuieli
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cu poliţele CASCO si poliţele RCA; de asemenea este luata in considerare
majorarea redeventei ca urmare a implementării contractului de achiziţie
autobuze electrice si sisteme ITS.
3. Creşterea cheltuielilor cu forţa de munca; in fundamentare creşterea este de
la 12.840.000 iei, la 15.570.000.datorita creşterii salariilor ca urmare a creşterii
salariului minim brut ne tara garantat in plata conform HG 1447/8.12.2022.
de la 2550 lei/luna fara a include sporuri si alte adaosuri, la 3000 lei/luna, adica o
creştere cu 17,647%; de asemenea s-a luat in considerare alte drepturi salariale;
se menţionează ca salariile angajaţilor nu au fost modificate in cursul anului 2022,
dar, s-a modificat valoarea tichetelor de masa in 2022, de la 15 lei, la 30 lei/buc.
Totodată s-au luat in calcul prevederile Legii bugetului de stat pentru anul 2023,
art.63., la stabilirea cheltuielilor de natura salariala.
4. Profitul este de 4,44% conform contractului de delegare-ramane nemodificat;
5. Numarul de km estimati pentru anul 2023 este de 1.759.611 km
Menţionăm că prognozarea veniturilor a fost făcută, luând ca bază de raportare veniturile
obţinute in anul 2022 la suma de 3000 mii lei.
Astfel volumul total al cheltuielilor este de 23.772.345 lei fara TVA la care se adauga profitul
de 1.055.492 lei, rezultând total cheltuieli eligibile fara TVA de 24.827.837,00 lei.
Compensaţia totala planificata va fi de 21.827.837,001ei, fara TVA din care diferenţa de
tarif 9.600.000 lei si compensaţia propriu zisa planificata de 12.227.837,00 lei.
Total compensaţie planificata:25.975.126, 03, inclusiv TVA.
In urma analizării propunerii de modificare a costului unitar pe km aferent Contractului de
delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane, prin curse regulate in
Municipiul Zalau, nr. 82.882/15.11.2019, atribuit operatorului SC Transurbis SA Zalau,
aprobat prin HCL 331/15.11.2019, cu modificările ulterioare si luând in considerare punctul
de vedere al auditorului financiar extern, Fatacean Gheorghe, privind corectitudinea
estimărilor si calculelor făcute in Structura pe elemente de cheltuieli pentru stabilirea
cheltuielilor eligibile pentru serviciul public de transport local de persoane, prin care
confirma ca fundamentarea cheltuielilor este justificata din punct de vedere economic si
financiar.
Comisia de analiza, stabilire, ajustare sau modificare a preturilor si tarifelor aferente
serviciilor de utilitati publice, emite:
AVIZ FAVORABIL
1. Modificarea costului unitar pe km aferent Contractului de delegare a gestiunii
serviciului de transport public de persoane, prin curse regulate in Municipiul Zalau,
nr. 82.882/15.11.2019 atribuit operatorului SC Transurbis SA Zalau, aprobat prin
HCL 331/15.11.2019, cu modificările ulterioare, la valoarea 13,51 de lei/ km, fara
TVA de la 10,17 lei/km, fara TVA, incepand cu data de 01.01.2023.
Comisia de analiza, stabilire, ajust^
aferente serviciilor de utilitati publice
1.Balajel Teodor - presedint^
2. Rodica Ciurte - membrii^
3. Claudia Contras - membru
4. Laurentiu Ghiurutan - membru (h
5. Adina Predescu - membru ^ /T
6.Marius Sestras - membru

n modificare a preturilor

si

tarifelor
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0-lui Administrator public Fort Călin Cristian
Direcţia economică-Serviciuî Buget Contabilitate
Direcţia Tehnică si Serviciul SMSCUP

Luănd on considerare prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport
public local in Mun.Zalău nr.SZSSZ/lS.lL.ZOig aprobat prin HCL 331/15.11.2019 cu modificările şi
completările y!terioare,a Regulamentului pentru metodologia de acordare a protecţiei sociale pentru
categoriile de persoane care beneficiază de gratuităţi sau reduceri la transportul public de^ persoane
prin curse regulate aprobat prin HCL 443/2019 cu modificările si completările ulterioare,a jprevederilor
Legii 226/2020 pentru modificarea si completarea Legii educaţiei naţionale nr.l/2011,a prevederilor
Ordin Preşedinte ANRSC 134/2019,al Ordin preşedinte ANRSC 634/2022,a modificărilor pr;eţurilor
pentru energie si combustibili preconizate pentru anul 2023,precum si a necesităţii fundatlientării
i
Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2023,vă aducem la cunoştinţă următoarele:'
■

•

!

Conform prevederilor art.8.3 si 8.4"Acoperirea Diferenţelor de tarif acordate se va face potrivit
prevederilor legale,pana la valoarea integrală a titlurilor de călătorie stabilite...

IC

' I

Decontarea si plata către SC Transurbis SA pentru Diferenţele de tarif acordate se va face'lunar,p®
baza facturilor emise de acesta astfel:
l.Mun.Zalău pentru toate categoriile de persoane beneficiare de gratuiîaţi/reduceri ,cu inclusiv
elevi din invăţâmăntul preuniversitar acreditat/autorizaî din Mun.Zalău conform Legii 226/2020
privind modificarea Legii educaţiei nr 1/2011
în cele ce urmează vă prezentăm estimările pentru anul 2023
l.Pentru persoanele beneficiare de gratuităţi/reducerUnclusiv elevii din invăţămăntuî
preuniversitar acreditat/autorizat din Mun.Zalău au fost estimate sumele luănd în considerare
datele furnizate de către sistemul electronic de taxare pe primele zece luni ale anului 2022,indexat
cu valoarea tarifelor aplicate pentru anul 2022 astfel rezultând
-Diferenţe de tarif cuvenite de la UAT Zalău- 9.600.000,00 lei.

|

2.)Conform prevederilor Contractului de delegare" operatorul poate solicita indexarea costului unitar
pe km,în oricare dintre cazurile în care una sau mai multe nivele de preţ folosite la calculul
costului/km negociat depăşesc anumite praguri sau daca condiţiile de exploatare s-au schimbat
semnificativ,cu impact semnificativ asupra nivelului cheltuielilor"

I

Conform prevederilor Ordin preşedinte ANRSC 634/2022" tarifele pentru serviciile publice de
transport local de persoane se pot ajusta periodic,la cererea operatorilor de
transport/transportatorilor autorizaţi,la un interval de minimum 3 luni......."
Modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local,se fundamentează potrivit Ordin
preşedinte ANRSC 634/2022,astfel pentru anul 2023,în funcţie de evoluţia indicelui
prţului de consum există posibilitatea creşterii tarifelor dacă este necesar

;

Costul pe km pentru anul 2023 va necesita o recalculare în funcţie de evoluţia preţurilor la energie
electrică,combustibiIi,piese de schimb respectiv cheltuielile cu personalul.
Costul actual/km este de 10.17 lei/km fără TVA aprobat prin HCL 380/16.12.2021.

Este de specificat că acest cost/km a fost calculat la preţurile existente în cursul lunii septembrie 2021
3.|Conforim prevederilor arî 9.1 din cotiitracî"Autorîîatea Contractanta va plăti Operatorului
Compensaţia pentru efectuarea Obligaţiilor de serviciul public după următoarea formulă:;

C=CE+Pr-V
Unde

C=Compensaţ!a care se compune din două componente compensaţia propriu-zisâ şi
Diferenţele de tarif
CE=Cheltuielile de exploatare eligibile,calculate după formula (CunîtarxKm)
IPr=Profîtul rezonabil
V=Totalitatea veniturilor generate de prestarea serviciul de transport local

Pentru estimarea veniturilor realizate din vânzări de bilete şi abonamente precum şi alte venituri în
cadrul reţetei unde se prestează PSO au fost luate în considerare veniturile realizate în primele zece
luni al anului 2022, rezultând suma de 3.000.000 lei

:

AJEste de menţionat faptul că în ceea ce priveşte cheltuielile de natură salarială, nivelul acestora au
i

/-A,

fost previzoonaîe conform prevederilor arî 63 din Legea bugetului de stat pentru anul 2023.

I

•'

5)Luănd în considerare modificările intervenite în anul 2022 în ceea ce priveşte preţurile lâ energia
electrică,combustibili,asigurări şi gaze naturale,pentru anul 2023 au fost prognozate sume luandu-se

în considerare prevederile Legii 357/13.12.2022 privind aprobarea OUG nr.119/2022 pentru
i
modificarea şi completarea OUG nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din' piaţa de
energie electrică şi gaze naturale....
Luând în considerare aceste elemente înseamnă că totalul sumelor care sunt necesare în vederea
desfăşurării

în condiţii optime a serviciului de transport in comun in Mun Zalău preconizat pentru

anul 2023 se prezintă astfel

\g

!
l.Kiîometrii estimaţi pentru anul 2023 conform adresă

4077/12.12.2022

Cosîul/km aprobat

1.759.61|
13,51 ’

Cheltuieli totale cu PSO

23.772.345,00 lei

Profit rezonabil 4,44%

1.055.492,00 lei

Total cheltuieli eligibile fără TVA

24.827.837,00 lei

Total venituri din servicii PSO fără TVA
Total compensaţie planificată cuvenită

3.000.000,00 lei

21.827.837,00 lei

din care Diferenţe de tarif

9.600.000,00 lei

Compensaţia propriu zisă planificată

12.227.837,00 lei

Pentru a putea înt&cmii proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023 şi pi
ntru a ne
putea desfăşura activitatea în conformitate cu prevederile contractuale şi în condiţii optinie,vă rugăm
să.supuneţi aprobării Consiliului Local şi să includeţi în Bugetul General al Municipiului Zalău pentru
anul 2023 aceste sume şi să supuneţi aprobării modificarea costului/ km începând cu 1 ianuarie 2023
de la 10,17 lei la 13,Si lei fără TVA, precum si modificarea anexei 17 din contractul de delagare.
Anexăm prezentei: răspuns auditor extern,caicu! cosî/km conform prevederilor Ordin Preşedinte
ANRSC 134/2019 şi 634/2022,memoriu justificativ,Decizia CA nr 89/31.10.2022 privind modificarea
Organigramei, Decizia Ca9^/(f<C)/2023 privind aprobarea cost/km,comunicatul INS (Institutului
Naţional de Statisticăjprivind modificarea «PC pentru perioada decembrîe2021-noiembrie 2022 faţă de
perioada decembrie 2020-noiembrie 2021(13,1%), Adresa 4077/12.12.2022 privind km estjmaţi
pentru anul 2023,anexa 17 privind estimările pentru perioada 01.01.2023-15.11.2024,HG 1447/2022 şi
Lege privind aprobarea OUG 119/2022
|

Cu respect

Preşdedinte CA

Director general

Condea Roman Flprian

ing.Q

Director financiar
ec.Sojka Attdailoan

Preşedinte Sindicat SC Tfapişurbis SA
Gherman lodn

c
;■

Ssi

\,

Către,

jf^l

SC TRANSURBiSSA
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Subsemnatul, Fatacean Gheorghe, auditor financiar al societăţii TRANSURBIS SA, am analizat
"Structura pe elemente de cheltuieli pentru stabilirea cheltuielilor eligible pentru serviciul public de
transport local de persoane" efectuat prin curse conform Ordin preşedinte ANRSC 134/2019
(conform contract 82882/15.11.2019), constatând ca fundamentarea cheltuielilor este justificata din
punct de vedere economic si financiar.
~
------------------------------ —-—
In calitate de auditor, apreciez ca aceasta documentaţie a avut la baza fundamentări bazate
pe criterii macroeconomice ca: evoluţia inflaţiei, a Indicelui preturilor de consum (ICP) pentru
perioada noiembrie 2021-octombrie 2022 (conform datelor furnizate de INS), a creşterii cursului de
schimb RON/EUR fata de inceputul anului, a creşterii cheltuielilor de personal, a cresterii cheltuielilor
cu energia si combustibilul si a creşterii altor cheltuieli materiale.
Proiecţia acestui studiu tehnico-economic urmăreşte realizarea unui rezultat economico
financiar superior exerciţiului financiar precedent, in contextul in care se menţine un nivel ridicat al
preturilor combustibilului, a pieselor de schimb, a energiei si a cheltuielilor cu personalul.
!
Din analiza structurii elementelor de cheltuieli, am constat ca fundamentarea costului pe km
este de 13,51 lei/km plus TVA 19%, mai mare fata de anul precedent, respectiv 10,17 lei plus TVA
19%, datorita faptului ca unele cheltuieli au crescut, cum este cazul cheJtuielilor materiale
(influenţate in primul rând de preţul energiei si a combustibilului), cu o valoare estimata de
6.066.000 lei fata de 3.610.000 lei valoarea din anul precedent, ceea ce reprezintă o creştere de
6S3%.
Creşteri de preturi s-au inregistrat si la alte cheltuieli materiale (schimb,ulei, schimb filtru,
schimb antigel, piese de schimb, alte cheltuieli materiale), impozite(impozite pe mijloace de
transport, clădiri, terenuri, taxe de mediu), alte cheltuieli cu taxe si impozite. De exemplu, la alte
cheltuieli materiale asistam la o creştere a valorii acestora de la 400.000 lei la 850.000 lei.
---------------------- -------- -------- t*

S-au prevăzut majorări sija.ch.e|ţuielile salariale. acestea estimandu-se la o valoajre de
15.570.000 lei in anul 2023, fata de 12.840.000 lei in anul precedent, avand in vedere creşterea
salariului de baza minim brut pe tară garantat în plată, conform HG 1447/2022 precum si prevederile
art. 63 din proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2023.
In aceste condiţii, se menţine rata profitului estimat de^4,44% conform contractului,
preconizandu-se sa se realizeze un profit de 1.010.410 lei in anul 2023, fata de 773.803 lei in anul
2022.
Astfel, consideram ca majorarea costului de la 10,17 lei/km plus TVA 19% in anul 2022 la
13,51 lei/km pjus TVA 19% in anul 2023, reprezintă singura soluţie de menţinere a societăţii in zona
profitului, asigurând astfel condiţiile de performanta economico-financiara asumata.
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La baza acestei decizii sta creşterea cheltuielilor de exploatare a societăţii, de la 17.428.000
Id in anul 2022 la 22.757.000 lei in anul 2023. Costul total pe km, inclusiv TVA, este in a'niul 2023 de

46,08 lei.

Data: 19.12.2022

Auditor financiar;
y

Fătăcean Gheorghe
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S.C. TRANSURBIS S.A. ZALAU
Nr. Reg. Com. J31/159/1998
C.U.I. nr. 10683385; atribut fiscal:RO
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

DECIZIA NR. 94.
din 21.12. 2022

Consiliul de Administraţie al SC Transurbis SA, întrunit în şedinţă la sediul societăţii, conform
art. 141; art. 142 din Legea nr. 31/1990 (actualizată) şi art. 18 pct. A lit. a), lit. g),) si lit. i) din Statutul
societăţii.
DECroE:
ART.l. Se aproba modificarea costului/km de la 10,17 lei/km fara TVA, la 13,51 lei/km fara
TVA, incepand cu data de 01. 01. 2023, la S.C. Transurbis S.A. Zalau, după aprobarea de către
Consiliului Local;

;

i

ART.2 .Prezenta se comunica cu:
1

i

Consiliul de Administraţie;

2 Adunarea Generală a Acţionarilor;
3

I

S.C. TRANSURBIS SA Zalau;

4 Primăria Municipiului Zalau;
!

Secţetar

Preşedinte
ALÎ

CONDEA ROMAN FLORIAN

CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE
[

ei

-Condea Roman Florian

- membru

-Muresan Ovidiu Vlad

- membru

-Mate Jozsef

- membru

-Nagy Szilvia
-Luput Alin Dan

- membru

I
1

- membru
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