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ORAŞUL BUFTEA 
CONSILIUL LOCAL 

HOT ĂRÂREA NR. 02 
Din 19 Ianuarie 2012 

privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al oraşului Buftea a 
activităţii serviciului de transport public de persoane prin curse 

regulate în oraşul Buftea 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 

• Expunerea de motive a domnului Ion Stoica, primarul oraşului Buftea ; 
• Raportul de specialitate al Compartimentului de transport public local; 
• Ordonanta nr. 97/1999(r1) - privind garantarea furnizarii de servicii publice 
subvenţionate intern şi de transport pe caile navigabile interioare ; 
• Prevederile art.3,art.4, art.7 alin.1, din Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007, Legea 
serviciilor de transport public local; 
• Art.13 alin.5 din Norma - cadru aprobată prin Ordinul nr.272 din 12 decembrie 
2007 al Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 
Publice, pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea 
tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane; 
• Hotărârea Consiliului local nr. 99 din 16 Decembrie 2011 privind aprobarea 
Studiului de oportunitate in vederea delegării gestiunii serviciului subvenţionat de 
transport public local de persoane prin curse regulate in oraşul Buftea, stabilirea 
modalităţii de gestiune a serviciului subvenţionat de transport public local de persoane 
prin curse regulate in oraşul Buftea şi aprobarea Contractului de atribuire. » 
• Avizul comisiei buget finanţe a Consiliului Local ; 
• În temeiul art. 36 alin. (2), lit. d) coroborat cu alin. (6), lit. a) pct. 14 şi al art. 45 alin. 
(1) din Legea nr. 215/2001, republicată, a administraţiei publice locale; 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. (1) Se aprobă alocarea sumei de 500.000 lei /an de la bugetul local, pentru 
subvenţionarea de către Consiliul local Buftea, a activităţi i Serviciului de transport public 
local efectuat de către S.C. GENERAL PUBLIC SERV S.A. , ca urmare a delegării 
serviciului prin « Hotărârea Consiliului local nr. 99 din 16 Decembrie 2011 privind 
aprobarea Studiului de oportunitate in vederea delegării gestiunii serviciului 
subvenţionat de transport public local de persoane prin curse regulate in oraşul Buftea, 
stabilirea modalităţii de gestiune a serviciului subvenţionat de transport public local de 
persoane prin curse regulate in oraşul Buftea şi aprobarea Contractului de atribuire. » 



(2) Valoarea subvenţiei pentru efectuarea activităţii de transport va acoperi 
diferenţa dintre veniturile realizate şi cheltuielile efectuate plus asigurarea realiză r i i unui 
profit de minim 1%. 

(3) In cazul în care suma alocată la alin .1, nu acope ră diferenţa dintre veniturile 
realizate şi cheltuielile efectuate plus asigurarea real izării unui profit de minim 1%, 
aceasta va fi suplimentată la rectificarea bugetară . 

Art. 2. Acordarea subvenţiei se va face lunar pe baza facturii emise în baza 
evidenţei contabile (balanţei de venituri şi cheltuieli) aferente serviciului de transport 
public local până la data de 30 ale lunii curente pentru cheltuielile aferente lunii 
precedente. 

Art. 3. S.C. GENERAL PUBLIC SERV S.A. are obligaţia să organizeze evidenţă 
contabilă distinctă pentru serviciul de transport public local. 

Art. 4. Secretarul oraşului Buftea va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
celor interesaţi şi Instituţiei Prefectului Ilfov. 

Contrasemnează 
SECR 



EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotarare privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al 
oraşului Buftea a activităţii serviciului de transport public de persoane prin 

curse regulate în oraşul Buftea 

In conformitate cu art.12 din Ordinul 272/2007 al Autorităţii Nationale de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, pentru aprobarea 
Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de 
transport public local de persoane operatorul de transport public de persoane va 
asigura corelarea tarifului de transport cu gradul de confort si siguranta al mijlocului de 
transport . 

1. Operatorul de transport public de persoane va asigura protectia categorii/ar 
sociale defavorizate, prin compensarea costului transportului potrivit prevederilor legale. 

2. Prin nivelul tarifelor de transport pentru serviciile de transport public local de 
persoane, suportate de catre utilizatori, se vor recupera integral costurile de exploatare, 
reabilitare si dezvoltare, precum si prin finantarea de la bugetele locale, asigurându-se 
astfel un profit rezonabil pentru operatorii de transport. 

Conform Art. 11 . - (1) din Ordinul mentionat mai sus serviciul public 
subventionate de transport public local intern a fost stabilit de Consili ul local Buftea 
prin Hotarârea nr. 98 din 16 decembrie 2011 privind aprobarea Înfiinţării serviciului 
subvenţionat de transport public local de persoane prin curse regulate În oraşul buftea, 
a regulamentului de organizare şi funcţionare şi a caietului de sarcini . 

Prin serviciu public subventionat de transport local se întelege acel transport 
public care necesita subventii bugetare, pe care un operator de transport este obligat sa 
îl efectueze, în conditiile impuse de autoritatile competente, chiar daca acesta ar avea 
efecte economice negative asupra activitatii sale pe perioada efectuarii serviciului public 
subventionat contractat. 

In articolul 14.alin. 1 se prevede modalitatea prin care se asigura finantarea 
cheltuielilor curente si de capital necesare pentru efectuarea serviciului de transport 
public local de persoane prin curse regulate se asigura din veniturile operatorilor de 
transport autorizati formate din încasarea de la utilizatorii serviciului a tarifelor 
reprezentând contravaloarea serviciului prestat si din subventii de la bugetul de stat, de 
la bugetele locale si de la bugetele altor institutii, calculate ca diferenta de tarif, în 
conditiile legii. 

Sumele necesare finantarii , functionarii si exploatarii serviciilor de transport 
public local de persoane, provenite din subventii , se prevad în bugetul local. 

Acoperirea financiara a costului calatoriilor efectuate de persoanele care 
beneficiaza, potrivit legii, de gratuitate la legitimatiile de calatorie individuale se asigura 
din bugetul de stat, din bugetul local conform art. 15 alin.1. 

Acoperirea influentelor financiare rezultate din reduceri de tarif la legitimatiile de 
calatorie individuale( abonamente) pentru serviciul de transport public local de persoane, 
aprobate pentru anumite categorii de persoane de catre autoritatile administratiei 
publice locale implicate. 

Pentru serviciile publice de transport public local de persoane operatorul de 
transport organizeaza evidenta contabila distincta. 



Prin nivelul tarifelor de transport pentru serviciile de transport public local de 
persoane, suportate de catre utilizatori, se vor recupera integral costurile de exploatare, 
reabilitare si dezvoltare, precum si prin finantarea de la bugetele locale, asigurându-se 
astfel un profit rezonabil pentru operatorii de transport/transportatorii autorizati. 

când diferenta dintre veniturile si cheltuielile aferente serviciului public 
subventionat de transport este mai mica decât diferenta dintre veniturile si cheltuielile 
aferente aceluiasi transport, daca acesta s-ar fi desfasurat în conditii de concurenta, iar 
tarifele de transport s-ar fi stabilit pe criterii comerciale. 

Pentru serviciile publice de transport public local de persoane se organizeaza 
evidenta contabila distincta. 

Conform prevederilor art.7 din Ordonanta nr. 97/1999(r1 ) - privind garantarea 
furnizarii de servicii publice subventionate de transport rutier intern si de transport pe 
caile navigabile interioare : 

« Operatorii de transport care presteaza servicii publice subventionate de 
transport beneficiaza de subventii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa 
caz, în conformitate cu prevederile prezentei ordonante. « 

Valoarea subventiei pentru activitatea respectiva este egala cu diferenta dintre 
costurile si veniturile activitatii respectiveşi va fi decontata de catre Consiliul Local . 

Fată de cele expuse mai sus propun aprobarea proiectului in forma prezentată 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotarare privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al 
oraşului Buftea a activităţii serviciului de transport public de persoane prin 

curse regulate în oraşul Buftea 

In conformitate cu art.12 din Ordinul 272/2007 al Autorităţii Nationale de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, pentru aprobarea 
Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de 
transport public local de persoane operatorul de transport public de persoane va 
asigura corelarea tarifului de transport cu gradul de confort si siguranta al mijlocului de 
transport. 

1. Operatorul de transport public de persoane va asigura protectia categorii/ar 
sociale defavorizate, prin compensarea costului transportului potrivit prevederilor legale. 

2. Prin nivelul tarifelor de transport pentru serviciile de transport public local de 
persoane, suportate de catre utilizatori, se vor recupera integral costurile de exploatare, 
reabilitare si dezvoltare, precum si prin finantarea de la bugetele locale, asigurându-se 
astfel un profit rezonabil pentru operatorii de transport. 

Conform Art. 11. - (1) din Ordinul mentionat mai sus serviciul public 
subventionate de transport public local intern a fost stabilit de Consiliul local Buftea 
prin Hotărârea nr. 98 din 16 decembrie 2011 privind aprobarea Înfiinţării serviciului 
subvenţionat de transport public local de persoane prin curse regulate În oraşul buftea, 
a regulamentului de organizare şi funcţionare şi a caietului de sarcini . 

Prin serviciu public subventionat de transport local se întelege acel transport 
public care necesita subventii bugetare, pe care un operator de transport este obligat sa 
îl efectueze, în conditiile impuse de autoritatile competente, chiar daca acesta ar avea 
efecte economice negative asupra activitatii sale pe perioada efectuarii serviciului public 
subventionat contractat. 

In articolul 14.alin. 1 se prevede modalitatea prin care se asigura finantarea 
cheltuielilor curente si de capital necesare pentru efectuarea serviciului de transport 
public local de persoane prin curse regulate se asigura din veniturile operatorilor de 
transport autorizati formate din încasarea de la utilizatorii serviciului a tarifelor 
reprezentând contravaloarea serviciului presta! si din subventii de la bugetul de stat, de 
la bugetele locale si de la bugetele altor institutii, calculate ca diferenta de tarif, în 
conditiile legii. 

Sumele necesare finantarii, functionarii si exploatarii serviciilor de transport 
public local de persoane, provenite din subventii, se prevad în bugetul local. 

Acoperirea financiară a costului calatoriilor efectuate de persoanele care 
beneficiaza, potrivit legii, de gratuitate la legitimatiile de calatorie individuale 
(abonament) se asigura din bugetul de stat, din bugetul local conform art. 15 alin.1. 

Acoperirea influentelor financiare rezultate din reduceri de tarif la legitimatiile de 
calatorie individuale pentru serviciul de transport public local de persoane, aprobate 
pentru anumite categorii de persoane de catre autoritatile administratiei publice locale 
implicate, 

Pentru serviciile publice de transport public local de persoane operatorul de 
transport organizează evidentă contabilă distinctă. 



Prin nivelul tarifelor de transport pentru serviciile de transport publ ic local de 
persoane, suportate de catre utilizatori, se vor recupera integral costurile de exploatare, 
reabilitare şi dezvoltare, precum şi prin finanţarea de la bugetele locale, asigurându-se 
astfel un profit rezonabil pentru operatorii de transport . 

Conform prevederilor art. 7 din Ordonanţa nr. 97/1999(r1 ) - privind garantarea 
furnizarii de servicii publice subventionate de transport rutier intern si de transport pe 
caile navigabile interioare : 

« Operatorii de transport care prestează servicii publice subvenţionate de 
transport beneficiază de subventii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa 
caz, în conformitate cu prevederile prezentei ordonante. « 

Valoarea subventiei pentru activitatea respectiva este egala cu diferenta dintre 
costurile si veniturile activitatii respectiveşi va fi decantata de catre Consiliul Local . 

Fată de cele menţionate propunem aprobarea proiectului in forma prezentată astfel : 

alocarea sumei de 500.000 lei /an, de la bugetul local , pentru subvenţionarea de 
către Consiliul local Buftea, a activităţii serviciului de transport public local 
efectuat de către S.C. GENERAL PUBLIC SERV S.A., ca urmare a delegării 
serviciului prin « Hotărârea Consiliului local nr. 99 din 16 Decembrie 2011 
privind aprobarea Studiului de oportunitate În vederea delegării gestiunii 
serviciului subvenţionat de transport public local de persoane prin curse regulate 
În oraşul Buftea, stabilirea modalităţii de gestiune a serviciului subvenţionat de 
transport public local de persoane prin curse regulate În oraşul Buftea şi 

aprobarea Contractului de atribuire. » 
Valoarea subvenţiei pentru efectuarea activităţii de transport va acoperi diferenta 
dintre veniturile realizate si cheltuielile efectuate plus asigurarea realizării unui 
profit de minim 1%. 
Acordarea subvenţiei se va face lunar pe baza facturii emise în baza evidentei 
contabile (balanţei de venituri şi cheltuieli) aferente serviciului de transport public 
local până la data de 30 ale lunii curente pentru cheltuielile aferente lunii 
precedente. 
S.C. GENERAL PUBLIC SERV S.A. are obligaţia să organizeze evidenţă 

contabilă distinctă pentru serviciul de transport public local. 

Compartimentul de Autorizare pentru Serviciile de Transport Public Local 
Inspector, 
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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA 
COMISIA BUGET FINANTE , 

AV 1 Z 

Proiect de hotărâre privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al 
oraşului Buftea a activităţii serviciului de transport public de persoane prin 
curse regulate în oraşul Buftea. 

COMISIA BUGET FINANTE 
' 

~ V ~ ;·<:~ o/ <2-P /.'/ INTRUNITA IN ŞEDINTA SA DIN .. /./··· ··'·· · .. .. ~ ............................ . 
A LUAT ÎN DEZBATERE RAPORTUL/INFORMAREA COMPARTIMEN-
TULUI DE SPECIALITATE .................. ........ .. ..... .. .... .. . .... ...... .. ..... . 

ÎN URMA DEZBATERILOR COMISIA HOTĂRĂŞTE AVIZAREA 
FAVORABILĂ 1 ~F-A:-'1-0-~ft-:Btt:Ă A PROIECTULUI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al 
oraşului Buftea a activităţii serviciului de transport public de persoane prin 
curse regulate în oraşul Buftea. 

FATĂ DE HOTĂRÂREA COMISIEI S-AU EXPRIMAT 
URMĂTOARELE OPINII /DIVERGENŢE ......................................... . 

PREŞEDINTE DE COMISIE, ·-··-~~~ 


