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Aprob,
PRIMAR
Ionuţ Florin Pucheanu

RAPORT
privind obligaţiile de serviciu public de transport local de călători în Municipiul Galaţi
conform Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi
rutier de călători
1. Începând cu data de 09.05.2016 în Municipiul Galaţi în urma HCL 127/31.03.2016,
serviciul public local de călători s-a atribuit direct prin gestiune delegată către Societatea
Transurb SA, ca operator unic pentru toată reţeaua de trasee a Municipiului Galaţi. Totodată
s-a respectat prevederea de a publica în Jurnalul European cu un an înainte intenţia şi forma
de atribuire.
2. Aşa cum este prevăzut şi în Contractul de delegare nr. 49.304/03.05.2016, Operatorul se
obligă să îndeplinească Serviciul de transport public local cu respectarea Obligaţiilor de
serviciu public stabilite mai jos:
a) Operatorul va aplica Tarifele stabilite de Autoritatea Contractanta si va furniza
servicii de transport pentru grupuri sociale de calatori care pot beneficia de reduceri /
gratuitati in conformitate cu politicile nationale de transport din Romania si cu cerintele si
reglementarile legale, precum si in conformitate cu Hotararile Consiliului Local Galati potrivit
prevederilor Contractului;
b) Operatorul va presta Serviciul de transport public local in conformitate cu pincipiile
continuitatii, frecventei, regularitatii si capacitatii prevazute in Programul de transport al
Operatorului;
c) Operatorul va presta Serviciul de transport public local in conformitate cu
indicatorii de calitate prevazuţi in Contract;
d) Operatorul va respecta standardele si cerintele de siguranta si securitate
prevazute in Contract si in legislatia Europeana si nationala;
e) Operatorul va presta Serviciul de transport public local cu vehiculele prevazute in
Contract.
3. Drepturile exclusive acordate operatorului, prevăzute în contractul de delegare, sunt:
a) Operatorul are dreptul sa ceara intreruperea executarii Serviciului de transport
public local in cazul in care continuarea activitatii ar conduce la crearea de importante
prejudicii patrimoniului incredintat spre administrare.
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b) Operatorul are dreptul de a utiliza gratuit pentru transportul local de calatori
infrastructura publica (strazi, poduri, pasaje denivelate, mobilier stradal, terenuri etc.) si
instalatiile auxiliare aferente acesteia.
c) Pe durata Contractului, Operatorul beneficiaza de Drept exclusiv pe traseele
atribuite. In cazul in care pe acelasi traseu vor opera si alti operatori de transport
rutier/transportatori autorizati, Operatorul are dreptul sa solicite daune-interese de la
Autoritatea contractanta care a dat aprobarea, sau direct de la operatorul de transport
rutier/transportatorul autorizat respectiv, in situatia in care acesta opereaza fara aprobare.
d) Operatorul are dreptul sa solicite Autoritatii Contractante schimbarea, anularea
sau adaugarea de noi trasee sau schimbarea Programului de transport al Operatorului, iar
Autoritatea Contractanta va initia, daca considera necesar, aprobarea unui alt Program de
transport al Operatorului, modificat.
e) Operatorul are dreptul sa efectueze, cu informarea si aprobarea Autoritatii
Contractante, modificari temporare (suspendari, limitari, micsorarea frecventei de circulatie,
devieri de traseu etc.) in deservirea unor trasee, atunci cand aceste modificari sunt necesare
in caz de avarii sau pentru executarea unor lucrari la infrastructura rutiera; in cazuri
exceptionale, Operatorul poate efectua imediat modificarile necesare, astfel incat sa se
asigure continuitatea Serviciului de transport public local, dar numai sub conditia informarii
ulterioare a Autoritatii Contractante.
f) Operatorul are dreptul sa initieze modificarea si/sau completarea
contractuluiContract, in cazul modificarii reglementarilor si/sau a conditiilor tehnicoeconomice care au stat la baza incheierii acestuia.
g) Operatorul are dreptul de a incasa contravaloarea suprataxei de calatorie aplicate
calatorilor care circula fara Titlu de calatorie valabil ori validat corespunzator, potrivit
Contractului.
4. Compensaţia: Autoritatea Contractanta va plati Operatorului Compensatia pentru
efectuarea Obligatiilor de serviciu public, dupa urmãtoarea formulã:
Compensatia pentru efectuarea Obligatiilor de serviciu public = Cheltuielile de exploatare +
Profit rezonabil + Amortizarea investitiilor + Cheltuielile financiare ale investitiilor – Venituri
ale Operatorului asociate Obligatiei de serviciu public.
C = CE + Pr + AI + CFI – V
C – reprezinta Compensatia
CE – reprezinta cheltuielile de exploatare eligibile, aferente Obligatiilor de serviciu public,
calculate dupa urmatoarea formula:
(P x Km), unde
P reprezinta pretul in lei stabilit per km pentru fiecare categorie de mijloc de transport; P este
calculat fara includerea amortizarii investitiilor si a cheltuielilor financiare aferente..
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Km reprezinta numãrul de km efectivi realizati de Operator in luna pentru care se acorda
Compensatia, pe traseele stabilite in Programul de Transport atribuit Operatorului, pentru
fiecare categorie de mijloc de transport;
Astfel :
CE = (P tramvai x Km tramvaie) +(P troleibuze x Km troleibuze)+ (P autobuze x Km
autobuze)
Pretul unitar pe kilometru parcurs trebuie sa faca obiectul unui audit tehnico-economic si de
eficienta.
Pr – reprezinta profitul rezonabil al Operatorului, reprezentand o rata de rentabilitate a
capitalului normala pentru sectorul de activitate de transport public si care tine seama de
nivelul de risc al Serviciului de transport public local suportat de Operator. Nivelul profitului
rezonabil va fi evaluat si stabilit anual de catre Autoritatea Contractanta, pana la data de 30
ianuarie a fiecarui an, pe baza balantei la 31 decembrie a anului precedent si va fi aplicat la
total cheltuieli eligibile CE. Pentru primul an al Contractului, rata profitului stabilita de Parti
este de 3%.
AI – reprezinta valoarea lunara a amortizarii investitiilor
CFI – reprezinta cheltuieli financiare lunare aferente investitiilor (dobanzi si alte cheltuieli
financiare aferente rambursarii creditelor de investitii
V – reprezinta totalitatea veniturilor obtinute de Operator in legatura cu prestarea Serviciului
de transport public local pentru luna pentru care se acorda Compensatia, respectiv venituri
din activitatea de vanzare a Titlurilor de calatorie la care operatorul este indreptatit (1),
venituri din alte activitati legate de prestarea Serviciului de transport public local (2),
Diferentele de tarif la care Operatorul este indreptatit potrivit prezentului Contract, plus orice
alte venituri obtinute de catre Operator in legatura cu prestarea Serviciului de transport public
local.

1 In lipsa unui sistem de e-ticketing, veniturile sunt colectate direct de operator. Veniturile din formula sunt
veniturile colectate direct de operator.
2 Aceste venituri sunt cele pe care operatorul nu le-ar fi obtinut daca nu realiza serviciul de transport public
(publicitate pe masini si in statii, chirii a stalpilor concesionati, vanzari de alte produse la chioscurile de vanzare
a titlurilor de calatorie, etc.)
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Luna
05.2016
06.2016
07.2016
08.2016
09.2016
10.2016
11.2016
12.2016
TOTAL

Venituri
proprii
titluri de
calatorie

Autobuz
km
Alte
venituri

Diferente
de tarif

1118274
1690943
1679340
1795381
1863586
1716272
1569029
1468031
12900856

99596
121813
117972
114307
125145
120592
120075
556447
1375947

1519694
2072250
1564900
1576767
1970033
2182300
2229483
2236800
15352227

Troleibuz
km

Tramvai
km
Total
venituri

Compens.
334232
68229
231936
406965
319270
371745
220593
128027
2080997

484851,10
622412,10
551594,30
589871,30
659079,40
673430,45
639983,75
657761,30
4879251,00

37334,0
54919,7
51429,3
51549,1
46903,2
44484,8
37238,6
40496,2
364381,0

110993,3
129479,7
121653,0
140949,8
162474,4
163174,6
161829,6
163722,1
1154308,0

Serviciul de Utilităţi Publice
Şef Serviciu
Jalbă Laurenţiu

Compartiment Transport Urban,
Mirică Adrian

Red. /C.T.U.
2 ex./ M.A./17.02.2017
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2737564
3885006
3362212
3466455
3958764
4019164
3918587
4261278
29609030

