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Nr.438 /29.11.2022 

HOTĂRÂRE 

Referitoare la: modificarea Anexei nr.2 şi Anexei nr.3 la Hotăiirea Consiliului Local nr. 
349/28.12.2017 privind aprobare delegare a serviciului de transport public local de călători prin 
curse regulate 1n municipiul Slatina, modificată şi completată 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, Intrunit In şedinţa ordinară din 

data de 29.11.2022. 

Având In vedere: 
- Iniţiativa Primarului Municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr.108940/04.10.2022; 

- Raportul de specialitate nr.108942/04.10.2022 Intocmit de către Direcţia Generală Economică 

prin Serviciul Venituri din Administrarea Domeniului Public şi Privat-Compartiment 

Transporturi; 
- Contractul de servicii pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de 

persoane cu autobuze in municipiul Slatina nr. 106619 / 29.12.2017, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local nr. 349/28.12.2017 prin care a fost atribuit direct operatorului intern - SC 

LOCTRANS SA Slatina, ţinând seama de prevederile Regulamentului C.E.1370/2007 i ale 

Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice republicată, cu modificările si 

completările ulterioare, avizat, in prealabil, de către Consiliul Concurenţei prin Avizul nr. 

14755/28.12.2017; 

- prevederile anexei 16 — Calculul, Modificarea, Indexarea Costului Unitar pe kilometru din 

contractul menţionat, prin care modificarea costului/km se va face prin act adiţional la Contract, 

In baza unui audit tehnico-economic care să certifice noul nivel al costului/km; 

- Raportul de constatare efectivă privind auditul activităţii de transport public local la SC 

LOCTRANS SA nr.1672/05.07.2022 transmis la sediul Primăriei Municipiului Slatina-

Direcţia Generală Economică prin procesul verbal nr. 1673/05.07.2022 elaborat de către SC 

EVCON EXPERT AUDIT SRL, CUI R015698115, In baza Contractului de servicii de audit 

al activităţii de transport public local nr. 69070/02.06.2022; 

- Avizul Consiliului Concurenţei nr.14445/16.11.2022, referitor la avizarea proiectului de act 

adiţional la Contractul de servicii pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local 

de persoane cu autobuze in municipiul Slatina nr.106619/29.12.2017, aviz Inregistrat la 

Primăria municipiului Slatina sub nr. 124062/16.11.2022; 

- prevederile Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările 

completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată cu 

modificările i completările ulterioare; 

- prevederile art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative; 



- avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Slatina. 

in temeiul art.129 alin.(2) lit. d), alin.(7) lit. s), art.136, art. 139 alin.(1) şi coroborat cu 

art.196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

HOTĂRĂŞTE : 

Art. I. incepând cu data de Kintâi) a lunii următoare adoptării prezentei hotărâri, Contractul 

de servicii pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu 

autobuze in municipiul Slatina nr.106619/29.12.2017, Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului 

Local nr. 349/28.12.2017, modificată şi completată, se modifică, după cum urmează: 

a) Alineatul 10.11 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

• 

" Pentru stabilirea costului pe kilometru se vor avea in vedere cheltuielile eligibile asociate 

serviciului de transport public ce face obiectul prezentului contract i numărul de kilometri 

efectuaţi stabiliţi prin programul de transport. incepând cu data semnării Actului Adiţional, 

costul pe kilometru este 9,52 lei/km, conform Anexei A la actul adiţional." 

b) Anexa nr.14.3 Estimarea Compensaţiei (2022) [lei], se modifică şi va avea conţinutul 

prevăzut in Anexa B la actul adiţional. 

Art. II. incepând cu data de 1(intâi) a lunii următoare adoptării prezentei hotărki, Caietul de 

sarcini al serviciului de transport public local de persoane cu autobuze în municipiul Slatina, 

Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 349/28.12.2017, respectiv Anexa nr.11 la 

Contractul de servicii pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de 

persoane cu autobuze in municipiul Slatina nr.106619/29.12.2017, modificat şi completat, se 
modifică după cum urmează: 

a) Anexa nr. 3 — Aspecte financiare, Articolul 3, Costul unitar pe kilometru la Caietul de 

sarcini se modifică şi va avea următorul conţinut: 

"incepând cu data semnării Actului Aditional, costul pe kilometru al serviciului de transport 

public local este 9,52 lei/km. " 

b) Anexa nr. 5 — Calculul costului pe kilometru la transportul urban cu autobuze la Caietul 

de sarcini se modifică şi va avea conţinutul prevăzut in Anexa A la actul adiţional. 

Art. III. În situaţia în care in conţinutul documentaţiei de atribuire a Contractului de servicii 

pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze i"n 

municipiul Slatina nr.106619/29.12.2017, modificat şi completat, se fac trimiteri la anexele 

modificate prin prezenta hotărke, incepând cu data prezentei, se vor avea in vedere doar aceste 

modificări. 

Art. IV. Se aprobă Actul adiţional la Contractul de servicii pentru delegarea gestiunii 

serviciului de transport public local de persoane cu autobuze in municipiul Slatina 

nr.106619/29.12.2017, modificat şi completat, conform Anexei 1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărke. 

Art. V. Anexele A-B fac parte integrantă din Actul Adiţional la Contractul de servicii pentru 

delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze in municipiul 

Slatina nr.106619/29.12.2017, modificat şi completat. 



Art.VI. Se Imputerniceşte Primarul Municipiului Slatina să semneze Actul Adiţional la 

Contractul de servicii pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de 

persoane cu autobuze in municipiul Slatina nr.106619/29.12.2017, modificat şi completat. 

Art. VII. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la 'indeplinire de către Direcţia Generală 

Economică prin Compartimentul Transporturi din cadrul Serviciului Venituri din 
Administrarea Domeniului public şi Privat şi operatorul de transport intern-SC LOCTRANS 
SA. 

Art. VIII. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 349/28.12.2017, modificată şi 

completată, respectiv ale Contractului de servicii pentru delegarea gestiunii serviciului de 

transport public local de persoane cu autobuze în municipiul Slatina nr.106619/29.12.2017, 

modificat şi completat, rămân neschimbate. 

• 

• 

Art. IX. Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinţă publică pe pagina de internet a Primăriei 

municipiului Slatina i se comunică la: 
- Instituţia Prefectului - Judeţul Olt; 
- Primarul municipiului Slatina; 
- Viceprimarul municipiului Slatina-Gigi Ernes ViLCELEANU; 

- Direcţia Generală Economică; 

- Operatorul intei ns S.A. 

Contrasemnează, 

Secretar general al municipi i Slatina 
Mihai - Ion ID 

15 voturi „PENTRU". 
15 - consilieri prezenţi 

6 - consilieri absenţi 

21 - consilieri in funcţie. 



ANEXA 1 LA H.C.L.438/29.11.2022 

ACT ADIŢIONAL 

NR. / 

La Contractul De Delegare A Gestiunii Serviciului de Transport Public Local cu 
Autobuze în Municipiul Slatina Nr. 106619 / 29.12.2017, modificat şi completat 

PREZENTUL ACT ADIŢIONAL LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII 

SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL CU AUTOBUZE ÎN MUNICIPIUL 

SLATINA Nr. 106619 / 29.12.2017, modificat şi completat, a fost Incheiat la data de 

 , Intre: 

1. Municipiul SLATINA, persoana juridică, cu sediul str. Mihail Kogălniceanu, nr.1, având 
cod fiscal 4394811, cont deschis la Trezoreria Slatina, reprezentat 
prin dl. Constantin Stelian Emil MOT, în calitate de Primar, denumit 1n continuare 
Autoritatea Contractantă, pe de o parte, 

şi 

2. Operatorul de transport SC LOCTRANS SA, cu sediul in Str. Drăgăneşti nr.25, 
Inregistrat sub nr. J28/206/1998 la Registrului Comerţului, având contul 
R037RNCB0200042737710001, Codul unic de inregistrare 1517006, reprezentat prin dl. 
Adrian Constantin POP, având functie de Director General, 1n calitate de delegat, denumit 
'in continuare Operator, pe de altă parte, 

În continuare denumiţi 1n mod individual "Partea" şi 1n mod colectiv „Părtile", 1n temeiul art. 

47 din contractul nr. 106619 / 29.12.2017 privind modificarea contractului prin acordul părţilor, 

părţile convin să Incheie prezentul Act Aditional, după cum urmează: 

Art. I. În baza Hotărârii Consiliului Local nr. , Contractul de servicii 

pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze fn 

municipiul Slatina nr.106619/29.12.2017, modificat şi completat, anexa nr.2 la Hotărârea 

Consiliului Local nr. 349/28.12.2017, modificată şi completată, se modifică după cum 

urmează: 

1) Alineatul 10.11 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

"Pentru stabilirea costului pe kilometru se vor avea fn vedere cheltuielile eligibile asociate 
serviciului de transport public ce face obiectul prezentului contract ,s'i numărul de kilometri 
efectuaţi stabiliţi prin programul de transport. incepând cu data semnării Actului Aditional, 
costul pe kilometru este 9,52 lei/km, conform Anexei A la actul adiţional." 

2). Anexa nr.14.3 Estimarea Compensaţiei (2022) jleij, se modifică şi va avea conţinutul 

prevăzut în Anexa B la actul adiţional. 

Art.H. in baza Hotărârii Consiliului Local nr. , Caietul de sarcini al 

serviciului de transport public local de persoane cu autobuze fn municipiul Slatina, anexa nr.3 



la Hotărârea Consiliului Local nr. 349/28.12.2017, respectiv Anexa nr.11 la Contractul de 

servicii pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu 

autobuze in municipiul Slatina nr.106619/29.12.2017, modificat şi completat, se modifică 

după cum urmează: 

1) Anexa nr. 3 — Aspecte financiare, Articolul 3-Costul unitar pe kilometru se modifică şi 

va avea următorul conţinut: 

"incepând cu data semnării Actului Aditional, costul pe kilometru al serviciului de transport 

public local este 9,52 lei/km.". 

2) Anexa nr. 5- Calculul costului pe kilometru la transportul urban cu autobuze se 

modifică şi va avea conţinutul prevăzut In Anexa A la prezenta. 

Art.III in situaţia in care In conţinutul documentaţiei de atribuire a Contractului de servicii 

pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze in 

municipiul Slatina nr.106619/29.12.2017, modificat şi completat, se fac trimiteri la anexele 

modificate prin H.C.L. nr. , se vor avea 1n vedere doar aceste modificări. 

Art.IV. Obligaţiile părţilor şi celelalte clauze stipulate in Contractul de servicii pentru 

delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze in municipiul 

Slatina nr.106619/29.12.2017, modificat şi completat, rămân neschimbate. 

Prezentul Act Adiţional Impreună cu anexele A-B fac parte integrantă din Contractul 

de servicii pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu 

autobuze in municipiul Slatina nr.106619/29.12.2017, modificat şi completat şi s-a Incheiat 

astăzi   in 3 (trei) exemplare, din care 2(două) pentru Autoritatea 

Contractantă-Delegatar şi 1(una) pentru Operator-Delegat. 

DELEGATAR DELEGAT 
MUNICIPIUL SLATINA S.C. LOCTRANS S.A. 



Anexa A la Actul aditional nr. 

• 

Anexa nr. 5 la Caietul de Sarcini al serviciului de transport public local de persoane cu 
autobuze in municipiul Slatina 

Calculul costului pe kilometru la transportul public local de persoane cu autobuze prin 
curse regulate 

Tabel 1. Cheltuielile auditate pe anul 2021 corespunzătoare serviciului de transport public local 

de persoane cu autobuze prin curse regulate se prezintă astfel: 

Nr. 
Crt. 

Simbol.cont 
Denumire 

Valoare 
Cheltuieli 
cf..Balanta 

2021 

Din care: 
directe indirecte Admin. Alte 

activitati + 
autocar 

Nu fac 
ob.subv. 

1 6021- Ch.mat auxiliare 71.868,82 43.951,42 27.917,40 

2 60211-Ch.mat aux.-autocar 909,98 909,98 

lik 6021Adm-Ch.cu mat auxi. 15.316,18 15.316,18 

6022-Ch.cu combustibilul 691.025,44 691.025,44 

5 60222-Ch.comb.neded.fisc. 4.868,14 4.868,14 

6 6022Adm-Ch.comb.mas. 2.881,60 2.881,60 

7 6022Ext-Ch.comb.carb.ext. 25.432,11 25.432,11 

8 6024-Ch.piese schimb 141.369,84 141.369,84 

9 60241-Ch.piesesch.-Autoca 4.103,17 4.103,17 

10 60242-Ch.piese sch.deserv 242,04 242,04 

11 6024Adm.-Ch.piese sch. 1.311,08 1.311,08 

12 6028-Alte mat consumabile 11.449,21 10.405,65 1.043,56 

13 60281-Alte ch.-ech.lucru 239,40 239,40 

14 603-Ch.de natura ob.inv. 54.870,66 54.870,66 

15 603-Ch.nat.ob.inv Admn 11.953,44 11.381,89 571,55 

16 605-Ch.cu energ.si apa 33.695,99 33.695,99 

17 605.1-Ch.en.el.statie autob. 5.144,65 5.144,65 

18 605.2-Ch.en.el.sediu abon. 1.626,40 1.626,40 

19 611-Ch. intret si rep. 29.208,03 29.208,03 

1,0 612-Ch.redev.chirii 16.766,05 16.766,05 

21 613-Ch.prime asig 36.013,48 36.013,48 

22 613-Adm-Ch.prime asig 2.931,28 2.931,28 

23 613-Ch.prime asig-extern 1.678,82 1.678,82 

24 613 N- Ch.prime asig.ned. 2.753,54 2.753,54 

25 614-Ch.cu studii si cercet 2.378,11 2.378,11 

26 621-Ch.colaboratori 212.361,00 212.361,00 

27 623-Ch.prot, reclama, publ. 2.862,47 2.862,47 

28 623.01-Ch.prot, recl.,public 3.390,34 200,00 3.190,34 

29 624-Ch.tr.bunuri si pers. 742,89 742,89 

30 624.1-Ch.serv.curierat 2.063,02 2.063,02 

31 625-Ch.depl.,detaseri 1.545,00 45,00 1.500,00 

32 625 Ext-Ch.depl.,detaseri 2.200,00 700,00 1.500,00 

33 625-Ch.depl.transp. 350,00 350,00 

34 626-Ch.postale. tel. 14.563,22 14.563,22 

35 626-Ch.postale,tel.sed.Cuza 6.156,02 6.156,02 

36 627-Ch.serv.banc.si asim 3.386,45 3.386,45 

37 627.1-Ch.serv.banc-tiche 4.178,58 4.178,58 

38 628-Alte ch.cu tertii 74.867,42 74.867,42 



39 628.1-Ch.alte serv.tr.local 8.177,08 8.177,08 

40 628-Ch. alte serv.tr.local 1.569,99 1.569,99 

41 635-Alte ch.cu imp.si taxe 2.776,11 2.776,11 

42 635.1-Alte ch.imp.cladiri 6.647,54 6.647,54 

43 635.2 Alte ch.mijl.transport 11.610,00 11.610,00 

44 635.4-Alte ch..imp.licente. 12.666,43 12.666,43 

45 635.5-Alte ch.imp.teren 2.740,38 2.740,38 

46 635Ext-Alte ch.taxe traseu 336,14 336,14 

47 63511-Alte ch.fd.handicap 46.644,00 46.644,00 

48 641-Ch.cu salarii pers. 2.264.540,00 2.264.540,00 

49 641-Ch.pers.administrativ 824.092,00 824.092,00 

50 641Ext-Ch.sal.pers.alte acti 38.251,00 38.251,00 

51 641.M-Ch.manop.director 205.190,00 205.190,00 

52 642-Ch.av.natura + tichete 122.960,00 122.960,00 

53 642-Ch.av.nat+tch.admin 22.280,00 22.280,00 

54 642-Ext.Ch.avnat alte activ 4.900,00 4.900,00 

55 6422-Ch.tich.sal. 85.960,00 85.960,00 

56 6422A-Ch. tich sal.-admn. 15.160,00 15.160,00 

6458-Ch.asig.soc si prot.s 49.960,00 49.960,00 . 18
6458A-Ch.asig.pr.-.admn 7.050,00 7.050,00 

59 646-Ch.contrib.asig.munca 55.708,00 55.708,00 

60 646A-Ch.asig.m.administr. 18.928,00 18.928,00 

61 646Ext-Ch asig.m.alte activ 877,00 877,00 

62 646M-Ch.contrib.asig. dir. 4.236,00 4.236,00 

63 654-Pierderi din cr.si debite 125.375,97 125.375,97 

64 658.1-Ch.am.pen. 6,50 6,50 

65 6811- Ch.amortizare 249.779,25 249.779,25 

66 6811Adm-Ch amortizare 721,30 721,30 

67 6811Ext Ch.am.autocar 32.697,76 32.697,76 

68 6812 Chelt provizioane 37.268,00 37.268,00 

Total 5.757.812,32 3.902.123,61 349.387,12 1.135.899,95 109.535,98 260.865,66 

• 

• Suma de 5.757.812,32 lei — cheltuieli totale prezentată 1n tabelul 1, pe fiecare fel de 
cheltuială, corespunde cu totalurile din balanţa de verificare Intocmită la data de 31.12.2021, 
din care suma de 260.865,66 lei reprezintă cheltuielile care nu sunt aferente veniturilor. 

• Valoarea cheltuielilor aferentă veniturilor Inregistrate în cursul anului 2021 este în sumă 

totală de 5.496.946,66 lei. 
• Din volumul total al cheltuielilor aferente veniturilor 1n sumă de 5.496.946,66 lei, suma de 

3.902.123,61 lei reprezintă cheltuieli directe inregistrate pentru activitatea de transport 
public local de persoane cu autobuze prin curse regulate, iar suma de 109.535,98 lei 
reprezentă cheltuieli directe aferente altor activităţi desfăşurate In cursul anului 2021. 

• Valoarea cheltuielilor indirecte şi administrative, conform tabelului prezentat mai sus, este 
in sumă totală de 1.485.287,07 lei. 

• Repartizarea cheltuielilor indirecte şi administrative 1n sumă totală de 1.485.287,07 lei 
asupra cheltuielor directe aferentă celor două activităţi, prezentată in funcţie de ponderea 

fiecărei activităţi In totalul cheltuielilor directe este: 
3.902.123,61 lei reprezintă cheltuieli aferente TPL, avănd o pondere de 97,2696% 

109.535,98  lei reprezintă alte cheltuieli neasociate serviciului,avănd o pondere de 2,7304 % 

Rezultă: 

4.011.659,59 lei(chelt. directă corespuzătoare TPL + chelt. directă din alte activităţi)100,00% 



• Cheltuielile indirecte şi administrative in sumă totală de 1.485.287,07 au fost repartizate 
asupra cheltuielilor directe aferente celor două activităţi desfăşurate, rezultând 
următoarele sume: 

> 1.485.287,07 x 97,2696% =1.444.732,791ei reprezintă cheltuielile indirecte şi 

administrative aferente TPL. 
> 1.485.287,07 x 2,7304 % = 40.554,28 lei reprezintă cheltuielile indirecte şi 

administrative repartizate altor activităţi. 

• În concluzie: Valoarea totală a cheltuielilor aferente activităţii de transport public local 
prin curse regulate cu autobuze, care va concura la stabilirea costului / km este de 
5.346.856,40 lei. 

• Având in vedere, numărul total de kilometri planificaţi de 553.134 km/an din Program 
de Transport, prevăzut în anexa nr.2 la Contract de delegare modificat i completat şi 

faptul că, prestaţia totală al anului 2021, auditată, este de 561.865,60 veh*km(prestaţie 

care respectă prevederile art.16.4 la contract, incadrându-se in marja de ± 10%.). 

• 
• Costul de operare al serviciului per kilometru este 9,52 lei/km. 

DELEGATAR DELEGAT 
MUNICIPIUL SLATINA S.C. LOCTRANS S.A. 

• 



AL. 

• 

• 

Anexa B Actul adiţional 

nr. 

Anexa B la Actul aditional nr. 

Anexa 14.3 Estimarea Compensaţiei (2022) [lei] 

1) 

1A !I'l  01 

„ 
l'Anul 2022 'd9

(Km) Număr total de vehicul*kilometru 553134 

(c unitar) Cost unitar per kilometru 9,52 

(I) (Ch) Cost Total ((Km) x (c unitar)) 5.265.836 

(II) (Pr) Profit rezonabil 214.846 

(III) (V) Total Venituri (din vănzări de titluri de călătorie) 684.985 

(C) TOTAL COMPENSATIE ANUALA PLANIFICATA (1+11-111) 4.795.697 

(D) Diferente de tarif cuvenite operatorului 1.703.160 

(C1) Total Compensatie de exploatare anuală (C-D) 3.092.537 

DELEGATAR 
MUNICIPIUL SLATINA 
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