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Subiect:   Raport final care atestă reviziile efectuate asupra următoarelor documente: 
- Studiul de oportunitate 
- Strategia de Contractare 
- Caietul de sarcini 
- Contractul de delegare 
- Regulamentul de transport 
- Instrucțiunile pentru ofertanți 
- Formulare pentru depunerea ofertei 

 

 

Prin prezentul Raport, Consultantul confirmă revizuirea documentației tehnico-economice având 

ca obiect Delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători pe raza administrativ-

teritorială a Municipiului TÂRNĂVENI, revizia nr. 2. 

Revizia documentației a presupus următoarele acțiuni: 

1. Revizuirea programului de transport ca urmare a recomandărilor efectuate de operatorul 

actual, în sensul introducerii unor curse suplimentare și eliminarea altor curse, astfel: 

⎯ Traseul 1 – s-au introdus curse pentru liniile 1D și 1E cu extensii conform Programului 

de transport revizuit din Anexa 1 la Studiul de oportunitate 

⎯ Traseul 2 – s-au eliminat cursele care se suprapun cu cele de pe liniile 1D și 1E 

⎯ Traseul 3 – întrucât cursele încep din centrul orașului s-au alocat mai mulți km pentru 

dislocarea de la garaj spre plecarea pe traseu, având în vedere că locația de garare 

a autobuzelor nu poate fi poziționată în zona centrală 
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⎯ Traseul 4 – s-au adăugat un număr de 3 curse dat fiind cererea locuitorilor localității 

Bobohalma 

2. Actualizarea tarifului ca urmare a următoarelor variabile: 

⎯ Programul de transport revizuit după monitorizarea celor trei luni (iunie, 

iulie, august 2022) având un număr de 203.467 km / an 

⎯ Tariful în lei / km (fără TVA), ajustat ca urmare a creșterilor de prețuri 

la unele elemente de cost din structura tarifului, după cum urmează: 

• Suplimentarea cu 14,48%, procent ce reprezintă creșterea valorii per 

un litru de carburant, de la 6,5294 lei fără TVA / litru (valoarea de la 

nivelul lunii martie 2022) până la 7,4749 lei fără TVA / litru (valoarea 

medie de la nivelul lunii septembrie 2022) 

• Suplimentarea cu 11,60%, procent ce reprezintă creșterea valorii 

pentru Indicele lunar al preturilor de consum (mărfuri nealimentare și 

servici) pentru perioada martie 2022 – august 2022 (ultimul indice 

diseminat oficial) – conform datelor publicate pe 

http://statistici.insse.ro/shop/ 

 

 
Plecând de la cele două variabile, noua valoare a tarifului, în lei fără TVA pentru un 

kilometru este stabilită astfel: 

Vtarif = Vinițială * Indice ajustare 

Vtarif = 7,5630 lei * 0,2608 

Vtarif = 9,5354 lei fără TVA 

Unde: 

- ”Vinițială” reprezintă valoarea inițială stabilită la nivelul lunii martie 2022 

- ”Indice ajustare” reprezintă indicele rezultat din adunarea procentelor înscrise 

mai sus având ca bază creșterile de preț la combustibil și indicii IPC comunicați de 

INSSE 

⎯ Profitul rezonabil stabilit conform prevederilor legale în cuantum de 

3,02% pentru anul 2022 

 

 

 

 

Anexe la Raportul Consultantului : 

1. Studiul de oportunitate revizuit, inclusiv anexele la acesta, numerotate de la Anexa 1 până 

la Anexa 8 

2. Strategia de Contractare revizuită 

3. Caietul de sarcini revizuit, inclusiv anexele la acesta, numerotate de la Anexa A până la 

Anexa F 

4. Contractul de delegare revizuit, inclusiv anexele la acesta, numerotate de la Anexa 1 până 

la Anexa 17 
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5. Formulare pentru depunerea ofertei  

6. Regulamentul serviciului 

7. Instrucțiuni pentru ofertanți 

 

 

 

Tg. Mureș, la 21 septembrie 2022 

Echipa SAH-10 MANAGEMENT s.r.l. 

prin Florin – Ovidiu MILĂȘAN 

Manager de proiect 


