ROMÂNIA
JUDETUL ILFOV
'
ORAŞUL BUFTEA
CONSILIUL LOCAL
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. HOTĂRÂREA NR. 47
din 29 Mai 2012
privind modificarea H.C.L. nr. 2 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 loca l al oraşului Buftea ,
Având în vedere :
• Adresa nr. 1613/04.04.2012 a Prefectului judetului Ilfov;
Expunerea de motive a domnului Ion Stoica, primarul oraşulu i Buftea ;
•
•
Raportul de specialitate al Se-rviciului Juridic;
•
Prevederile art. 58 alin .1 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legis l ativă
pentru elaborarea actelor normative;
•
H.C.L. nr. 2 din 19 ianuarie 2012 privind aprobarea subvenţionă ri i din bugetul local
al oraşului Buftea a activităţii serviciului de transport public de persoane prin curse
regulate în oraşul Buftea
•
Avizul comisiei buget finante a Consiliului Local ;
•
în temeiul art. 36 alin . (9 )şi a! art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată,
a administraţiei publice locale; .
HOTĂRĂŞTE

Art. 1. (1) lncepând cu data prezentei se revocă art.1 alineatu12 din H.C.L. nr. 2
din 19 ianuarie 2012 care avea următorul conţinut :
11
(2) Valoarea subvenţiei pentru efectuarea activitaţii de transport va acoperi
diferenţa dintre veniturile realizate . şi cheltuielile efectuate plus asigurarea realizarii unui
profit de minim 1%. 11
(2) lncepând cu data prezentei se revoca art.1 alineatul 3 din H.C.L. nr. 2 din 19
ianuarie 2012 care avea următorul conţinut:
"(3) In cazul În care suma alocata la alin.1, nu acopera diferenţa dintre
veniturile realizate şi cheltuielile efectuate plus asigurarea realizarii unui profit de
minim 1%, aceasta va fi suplimenta ta la rectifica rea bugetara. 11
Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 2 din 19 ianuarie 2012 ramân
neschimbate.
Art. 3 . Secretarul oraşului Buftea va asigura comunicarea prezentei hotă râri
primarului orasul i Şuftea,serviciilor de specialitate, S.C. GENERAL PUBLIC SERV S.A
celor inte
~A LAsti}L!ţl~i Prefectului Ilfov.
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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 2 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

Având în vedere :
r Adresa nr. nr. 1613104.04.2012 de la Institutia Prefectului Ilfov
,- Hotărârea Consiliului Local nr. 2 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 este
necesar a se puncta următoarele lucruri :
Hotârârea Consiliului local nr.2/19.01.2012 a fost adoptata în conformitate cu
prevederile legislative în vigoare şi ţinând cont de 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 către utilizatori, se vor recupera integral costurile de exploata re,
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 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, serviciul public subventionat 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.
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
transportltransportatorii autorizati.
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 prestează servicii publice subvenţionate de
transport beneficiază de subventii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după
caz, în conformitate cu prevederile prezentei ordonante.
Având în vedere adresa nr. 1613104.04.2012 de la Institutia Prefectului Ilfov
prin care Prefectul judetului Ilfov solicită modificarea hotărârii în sensul eliminării
prevederilor art. 1 alin.2) şi 3) deoarece consideră că, consiliul local nu poate aproba
subventionarea unei societati comerciale,chiar dacă aceasta are ca asociat unic oraşul
Buftea, în vederea realizării unui profit de către această societate, propunem
modificarea art. 1 alin.2 si 3 din hotărârea menţionată, conform prevederilor Legii
2412000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative.
Fată
hotărâre

de cele expuse mai sus propun Consiliului Local aprobarea proiectului de
în forma prezentată.
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 2 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

Având în vedere :
,. Adresa nr. nr. 1613104.04.2012 de la Institutia Prefectului Ilfov
,. Hotarârea Consiliului Local nr. 2 din 19 ianuarie 2012 privind aprobarea
subvenţionarii din bugetul local al oraşului Buftea a activitaţii serviciului
de transport public de persoane prin curse regulate În oraşul Buftea este
necesar a se puncta urmatoarele lucruri :
Hotărârea Consiliului local nr.2/19.01.2012 a fost adoptată în conformitate cu
prevederile legislative în vigoare şi ţinând cont de art.12 din Ordinul 27212007 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 exploata re,
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 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, serviciul public subventionat de transport public
local intern a fost stabilit de Consiliul local Buftea prin Hotărârea nr. 98 din 16
decembrie 2011 privind aprobarea mfiinţării 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 necesită subventii bugetare, pe care un operator de transport este obligat să
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.
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
transportltransportatorii autorizati.

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 subvenţ i onate de
transport beneficiaza de subventii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa
caz, în conformitate cu prevederile prezentei ordonante.
Având în vedere adresa nr. 1613/04.04.2012 de la Institutia Prefectului Ilfov
prin care ni se solicita modificarea hotarârii în sensul eliminarii prevederilor art. 1alin.2)
şi 3) deoarece considera ca,consiliul local nu poate aproba subventionarea unei
societati comerciale,chiar daca aceasta are ca asociat unic oraşu l Buftea, în vederea
realizarii unui profit de catre aceasta societate, propunem modificarea art. 1 alin.2 si 3
din hotărârea menţionata , conform prevederilor Legii 24/2 000 privind normele de
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative.

Fata de cele expuse mai sus propun Consiliului Local aprobarea proiectului de
hotarâre în forma prezentata .
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Către,

CONSILI UL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA
Î~atenţia Doamnei Secretar Alina Ştefan

)
Urmare adresei dumneavoastră

nr.

02/ 25.01.2012, înregistrată

la

instituţia noastră cu nr. 1613/30.01.2012, în urma efectuării controlului de

legalitate, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) lit. e) din Legea nr.
340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, vă solicităm

modificarea

Hotărârii

nr. 2/ 2012

privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al oraşului Buftea a activităţii
serviciului de transport public de persoane prin curse regulate, în sensul
precizării temeiului juridic corect şi complet şi totodată, eliminarea prevederilor

art. 1 alin. (2) şi (3) deoarece considerăm că, consiliul local nu poate aproba
subvenţionarea unei societăţi comerciale, chiar dacă aceasta are ca asociat

unic oraşul Buftea, în vederea realizării unui profit de către această societate.
Referitor la Hotărârile nr. 3-5/2012, vă solicităm

modificarea

acestora, în sensul menţionă rii în preambul, în mod expres, a articolelor,
alineatelor şi literelor din toate actele normative în baza cărora consiliul local
aprobă

respectivele actele administrative.

Vă atragem atenţia că modificarea şi completarea unui act administrativ

se realizează prin emiterea unui nou act, în care să se prevadă modificările,
Str. Smârda n, nr.3, 03007 1 Sector 3, Bucureşti, Tel:- 02 1 311 2862 Fax: 021 311 2486,
E-mail: prefect@prefectura ilfov_,ro, relat iicupublicul@prefecturailfov.ro, Web: www.prefecturailfov.ro

...

i

respectiv completările, aduse actului iniţia l , conform prevederilor Legii nr.
24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată .
În cazul în care nu veţi răspunde solicitărilor noastre în următoarea
şedinţă a consi liului local, dar nu mai târziu de 30 de zile de la primirea

prezentei,

vom ataca

hotărârile în cauză la instan~a de contencios administrativ

competentă .
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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA
COMISIA JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ - constituita conform

H.C.L. 6126

iunie 2008.

AV 1 Z
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 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.
COMISIA JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ
formatâ din urmâtorii consilieri locali :Dumitru Nicolae, Marica Florian, Mande Daniel

TNrRuN.!rA.TN ·şE:oiNŢA·s·Ă "D1.N"DĂi-Ă·.·. ;~&.·:~j~--- ~~i?. ~< ·. ·. ·. ·. ·.·.·.·.·.·. · . ·.·.·.·.·. ·. ·.·.·.
A LUAT IN DEZBATERE RAPORTUL/INFORMAREA COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE ...... ..... . ............ ..... .. ........... ................. .

ÎN URMA DEZBATERILOR COMISIA HOTĂRĂŞTE AVIZAREA
FAVORABILĂ/NEFAVE>R:A-Bit-Ă A PROIECTULUI
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 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.

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

PREŞEDINTE

DE COMISIE,

t:_____
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