
 

             ROMANIA  

     JUDETUL VRANCEA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI 

             FOCSANI 

 

 

 

 

 

P R O I E C T   DE   H O T A R A R E 

din 19 mai 2009 

privind aprobarea ajustarii tarifelor pentru legitimatiile de calatorie  

aferente  serviciului public local de transport urban de calatori in Municipiul Focsani, 

stabilite prin  HCL nr.79/2007 cu modificarile si completarile ulterioare  

 

 

 

 

                   Analizand raportul Direcţiei economice inregistrat la nr.23262/19.05.2009 prin care 

se propune aprobarea ajustarii tarifelor pentru legitimatiile de calatorie aferente  serviciului 

public local de transport urban de calatori in Municipiul Focsani, stabilite prin  HCL nr.79/2007 

cu modificarile si completarile ulterioare ; 

 

- având  în  vedere  adresa nr.  307/14.05.2009 transmisa de  SC  Transport  Public  SA   

Focsani si extrasul din  Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 87; 

 

- in conformitate cu prevederile art. 17 alin (1) lit. „m” din Legea nr.92/2007 privind  

serviciile de transport public local, art.5, 20, 24 si 25 din Ordinul ANRSC nr.272/2007 pentru 

aprobarea Normelor cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de 

transport public local de persoane si art.10, lit „b” din contractul de delegare a serviciului catre 

SC Transport Public SA Focsani ; 

 

             -  in baza art.36 alin (1) si ( 2 ) lit “d”, alin (6) lit “a”, pct.14, alin (9) precum si in 

temeiul art. 45 alin.(6) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata in 

2007, cu modificarile si completarile ulerioare; 

 

 

 

P R O P U N : 

 

 

 

            Art.1 Aprobarea ajustarii tarifelor pentru legitimatiile de calatorie aferente  serviciului 

public local de transport urban de calatori in Municipiul Focsani, stabilite prin  HCL nr.79/2007 

cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza : 



 

                                                                                                                                                    lei 
 Tarif actual stabilit 

prin  

HCL 79/2007 

modificata si 

completata prin 

HCL 300/2007 si 

63/2009 

Indice de 

inflatie 

% 

Tarif ajustat  

 

1.Bilet una calatorie 1,20 116,67 1,40 

2.Tarif abonament transport urban de calatori:    

2.1. abonament cu 10 calatorii; 10,00 119,94 12,00 

2.2.abonament cu 30 calatorii; 30,00 116,67 35,00 

2.3.abonament fara limita de calatorii pe o luna; 54,00 116,67 63,00 

2.4.abonament fara limita de calatorii pe ½ luna; 30,00 116,67 35,00 

2.5.abonament lunar fara limita de calatorii 

pentru elevi 

54,00 

 

100,00 54,00 

 

2.6.abonament lunar fara limita de calatorii 

pentru persoanele cu handicap si insotitorii 

acestora; 

40,00 100,00 40,00 

2.7.abonament cu 20 de calatorii  pentru 

pensionari si donatori de sange; 

 

20,00 

 

100,00 

 

20,00 

2.8.abonament lunar fara limita de calatorii 

pentru veterani de razboi, vaduve de razboi, 

eroii si urmasii revolutiei de la 1989, fostii 

detiniti politici, persecutati politic din motive 

etnice si alte categorii de persoane stabilite 

prin legi speciale; 

40,00 100,00 40,00 

                                                                                                                                                     

            Art.2  Prevederile prezentei hotărâri intra in vigoare începând cu data de 1 iulie  2009. 

 

            Art.3 Executarea hotărârii va fi asigurată de către  primarul municipiului Focsani prin 

Directia administratie  publica locala, Directia economica, Compartimentul transport public local 

de calatori, Serviciul public de asistenta sociala Focsani si SC Transport Public SA Focsani. 

 

 

Initiator proiect de hotarare, 

 

PRIMAR, 

 

Ing.Decebal Bacinschi 

 

 

 

                                                                                                                     Aviz, 

                                                                                              Secretarul Municipiului Focsani 

                                                                                                     Eduard Marian Corhana 
 

 



           ROMANIA                                                                                         Se aproba,                                                        

    JUDETUL VRANCEA                                                                             PRIMAR,                               

MUNICIPIUL  FOCSANI                                                               Ing. Decebal Bacinschi        

          PRIMARIA                                                                                                

_Directia economica                                                                 

Nr. 23262/19.05.2009                                                         

 

 

R A P O R T 

privind aprobarea ajustarii tarifelor pentru legitimatiile de calatorie  

aferente  serviciului public local de transport urban de calatori in Municipiul Focsani, 

stabilite prin  HCL nr.79/2007 cu modificarile si completarile ulterioare  

 

                                              

 

 

 

               In conformitate cu prevederile art. 17 alin (1) lit. „m” din Legea nr.92/2007 privind  

serviciile de transport public local tarifele aferente serviciului public de transport rutier intern se 

stabilesc de către autoritatile competente, respectiv consiliul local. 

               Potrivit art.8 si art.10, lit „b” din Contractul de concesiune nr.20491/15.12.2005, 

„tarifele practicate, inclusiv sumele destinate protectiei sociale puse la dispozitie de concedent, 

trebuie sa acopere cel putin cheltuielile legate de realizarea serviciului prestat, plata tuturor 

taxelor si impozitelor prevazute de lege, inclusiv o cota de 5 % din profitul minim calculat”,  iar 

„concesionarul are dreptul sa actualizeze tarifele cu indicele de consum, sa modifice tarifele in 

situatiile de schimbare semnificativa a echilibrului contractual in cazul in care serviciul nu este 

subventionat”. 

               Deasemenea potrivit art. 2 din Ordinului 290/609/2003 pentru aprobarea normelor 

metodologice privind modalitatea de acordare a gratuităţii transportului urban cu mijloacele de 

transport în comun de suprafaţă sau cu metroul şi interurban, precum şi pentru stabilirea 

cuantumului acestei gratuităţi pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, precum şi pentru 

asistenţii personali sau însoţitorii acestora, modificat prin  Ordinul ministrului muncii, 

solidarităţii sociale şi familiei, al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu 

Handicap şi al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 97/255/2006 “   Pentru 

exercitarea dreptului la gratuitate la transportul urban cu mijloacele de transport în 

comun de suprafaţă, societăţile de transport urban, denumite în continuare 

transportatori, eliberează abonamente lunare, denumite în continuare abonamente, în 

limita sumei de 40 lei (RON)/persoană/lună”. 
              Avand in vedere prevederile art.5, 20, 24 si 25 din Ordinul ANRSC nr.272/2007 pentru 

aprobarea Normelor cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de 

transport public local de persoane, SC Transport Public SA Focsani prin adresa 

nr.307/14.05.2009 si Hotararea Consiliului de Administratie nr.87 solicita Consiliului Local asl 

Municipiului Focsani aprobarea ajustarii tarifelor, intrucat aceastea nu au mai fost modificate din 

martie 2007, perioada in care preturile la principalele costuri materiale si financiare au crescut. 



          Potivit datelor comunicate pe site de catre Institutul National de Statistica indicele de 

inflatie pentru servcii aferent perioadei martie 2007-aprilie 2009 este de 119,94%. 

         Ajustarea tarifelor pleaca de la ajustarea in primul rand a tarifului mediu pentru serviciile 

de transport public de persoane avandu-se in vedere aplicarea formulei: 
 

T_cm1 = T_cm0 + Delta_cm (lei/călătorie), unde: 

 

    T_cm1 - tariful mediu ajustat pentru acelaşi gen de transport - (lei/călătorie); 

    T_cm0 - tariful mediu actual pentru acelaşi gen de transport - (lei/călătorie) =  4066694 lei venituri 

2006/5069420 calatorii an = 0,80 lei/calatorie x 1,19 TVA = 0,95 lei/calatorie cu TVA; 

    Delta_cm - creşterea cheltuielilor totale determinată de influenţele reale primite în costuri - (lei). = 

887380 lei crestere cheltuieli 2008 fata de  2006/ 4761000 calatorii estimat 2009 = 0,19 

lei/calatorie  x 1,19 TVA = 0,23 lei /calatorie cu TVA 

 
Tariful mediu ajustat =  0,95 lei/calatorie + 0,23 lei /calatorie = 1, 18 lei/calatorie cu TVA  

 

1. Ajustarea tarifului pentru biletul de calatorie: 
 

T_bilet1 = T_bilet0 + Delta_(t bilet) (lei), unde: 

 

    T_bilet1 - tarifele biletului ajustat- (lei); 

    T_bilet0 - tarifele actuale ale biletului- (lei).= ( 2309445 lei venituri 2006 / 2290199 calatorii an =  1 

leu/calatorie x 1,19 TVA = 1,20 lei /calatorie; 

    Delta_(t bilet) - creşterea cheltuielilor totale pe bilet, determinată de influenţele reale primite în 

costuri - (lei) = ( 887380 lei crestere cheltuieli 2008 fata de  2006/ 4761000 ) = 0,19 lei/calatorie x 

1,19  TVA = 0,23 lei/calatorie. 

 

Tariful ajustat pentru bilet = 1,20 lei/calatorie + 0,23 lei/calatorie = 1,40 lei/calatoriecu TVA 

 

1. Ajustarea tarifului pentru abonament calatorie: 
 

T_(ab. nom.1) = T_(ab. nom.0) + Delta_(t ab. nom.) (lei/lună), unde: 

 

    T_(ab. nom.1) - tarifele abonamentelor nominale ajustate - (lei/lună); 

    T_(ab. nom.0) - tarifele abonamentelor nominale actuale - (lei/lună) ( 2708518 lei venituri 2006 / 

3223136 calatorii an =  0,84 leu/calatorie x 1,19 TVA = 1,00 lei /abonament o calatorie/ lunar; 

    Delta_(t ab. nom.) - creşterea cheltuielilor totale pe tipurile de abonamente nominale, determinată de 

influenţele reale primite în costuri - (lei) ) = ( 887380 lei crestere cheltuieli 2008 fata de  2006/ 

4761000 ) = 0,19 lei/calatorie x 1,19  TVA = 0,23 lei/calatorie. 

 

Tariful ajustat pentru abonament lunar o calatorie = 1,00 lei/calatorie + 0,23 lei/calatorie = 

1,23 lei/calatoriecu TVA 

Tariful ajustat pentru abonament lunar 1o calatorii = 12,20 lei abonament lunar cu TVA 

Tariful ajustat pentru abonament lunar 3o calatorii = 36,90 lei abonament lunar cu TVA 
 

                Avand in vedere calculele de mai sus SC Transport Public SA Focsani propune 

urmatoarele tarife ajustate, nedepasind indicele de inflatie de 119,94%: 
 



                                                                                                                                                    lei 
 Tarif actual stabilit prin  

HCL 79/2007 modificata si 

completata prin HCL 

300/2007 si 63/2009 

Tarif ajustat 

1. Bilet una calatorie 1,20 1,40 

2. Tarif abonament transport urban de calatori:   

2.1. abonament cu 10 calatorii; 10,00 12,00 

2.2. abonament cu 30 calatorii; 30,00 35,00 

2.3. abonament fara limita de calatorii pe o luna; 54,00 63,00 

2.4. abonament fara limita de calatorii pe ½ luna; 30,00 35,00 

2.5. abonament lunar fara limita de calatorii pentru elevi 54,00 63,00 

2.6. abonament lunar fara limita de calatorii pentru 

persoanele cu handicap si insotitorii acestora; 

40,00 40,00 

2.7. abonament cu 20 de calatorii  pentru pensionari si 

donatori de sange; 

 

20,00 

 

23,00 

2.8. abonament lunar fara limita de calatorii pentru veterani 

de razboi, vaduve de razboi, eroii si urmasii revolutiei 

de la 1989, fostii detiniti politici, persecutati politic din 

motive etnice si alte categorii de persoane stabilite prin 

legi speciale; 

40,00 46,00 

               Avand in vedere faptul ca prin bugetul local pe acest an nu sunt asigurate in totalitate 

fonduri pentru sustinerea gratuitatilor pentru transportul urban de calatori pentru persoanele cu 

handicap si insotitorii acestora, pensionari si donatori de sange, veterani de razboi, vaduve de 

razboi, eroii si urmasii revolutiei de la 1989, fostii detiniti politici, persecutati politic din motive 

etnice si alte categorii de persoane stabilite prin legi speciale, elevi, avand in vedere tarifele 

actuale propunem mentinerea abonamentelor pentru aceste categorii la nivelul stabilit initial.                                                       

Lei  
 Tarif actual stabilit 

prin  

HCL 79/2007 

modificata si 

completata prin 

HCL 300/2007 si 

63/2009 

Indice de 

inflatie 

% 

Tarif ajustat  

 

1. Bilet una calatorie 1,20 116,67 1,40 

2. Tarif abonament transport urban de calatori:    

2.1. abonament cu 10 calatorii; 10,00 119,94 12,00 

2.2. abonament cu 30 calatorii; 30,00 116,67 35,00 

2.3. abonament fara limita de calatorii pe o luna; 54,00 116,67 63,00 

2.4. abonament fara limita de calatorii pe ½ luna; 30,00 116,67 35,00 

2.5. abonament lunar fara limita de calatorii pentru 

elevi 

54,00 

 

100,00 54,00 

 

2.6. abonament lunar fara limita de calatorii pentru 

persoanele cu handicap si insotitorii acestora; 

40,00 100,00 40,00 

2.7. abonament cu 20 de calatorii  pentru pensionari si 

donatori de sange; 

 

20,00 

 

100,00 

 

20,00 

2.8. abonament lunar fara limita de calatorii pentru 

veterani de razboi, vaduve de razboi, eroii si 

urmasii revolutiei de la 1989, fostii detiniti 

politici, persecutati politic din motive etnice si 

alte categorii de persoane stabilite prin legi 

speciale; 

40,00 100,00 40,00 



 

                Tarifele ajustate pentru legitimatiile de calatorie aferente serviciului public local de 

transport urban de calatori in Municipiul Focsani propun a fi aplicate  incepand cu data de 01 

iulie 2009. 

 

                Fata de cele prezentate propun initierea unui proiect de hotarare privind aprobarea 

ajustarii tarifelor pentru legitimatiile de calatorie aferente serviciului public local de transport 

urban de calatori in Municipiul Focsani, stabilite prin  HCL nr.79/2007 cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

 

 

 

DIRECTOR ECONOMIC, 

Nemes Natasa Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


