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SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI
privind Consiliul de Administrație al SC „Transport Local” SA Târgu-Mureș

Așteptările acționarului majoritar
Adunarea Generală a Acționarilor SC „Transport Local” SA Târgu-Mureș a stabilit
așteptările pe care le are cu privire la rezultatele care trebuie obținute în urma implementării
Planului de Administrare al societății.
SC „Transport Local” SA are obligația să îmbunătățească calitatea serviciilor de
transport public local în Municipiul Târgu-Mureș și să sporească eficienta cu care aceste serviciu
este realizat. În acest sens societatea trebuie sa aibă în vedere:
- administrarea eficientă a bunurilor aparţinând sistemelor de transport proprietate a unităţilor
administrativ-teritoriale;
- utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitatea de administrare sau executare a
serviciului de transport public local;
- corelarea capacităţii mijloacelor de transport de persoane cu fluxurile de călători existente
- deplasarea în condiţii de siguranţă şi de confort a persoanelor transportate
- asigurarea executării unui transport public local suportabil în ceea ce priveşte tariful de
transport;
- recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare şi dezvoltare prin tarife/taxe
suportate de către beneficiarii direcţi ai transportului, denumiţi în continuare utilizatori, şi prin
finanţarea de la bugetul local
- satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populaţiei, ale personalului instituţiilor
publice şi ale operatorilor economici pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale prin servicii
de calitate;
- dispecerizarea transportului public local de persoane realizat prin programe permanente;
- asigurarea transparenţei în procedurile de achiziţie publică;
Adunarea Generală a Acționarilor este de asemenea preocupată de următoarele
obiective pe termen lung ale sectorului de transport public local:
- informarea şi consultarea periodică a populaţiei asupra politicilor de dezvoltare durabilă din
domeniul serviciului de transport public local;
- acordarea unor facilităţi de transport anumitor categorii de persoane - protecția socială
- asigurarea continuităţii serviciilor de transport prin programele de transport sau de
funcţionare, după caz, corelate cu fluxurile de călători sau de mărfuri existente;
- protecţia vieţii umane şi a mediului
- susţinerea dezvoltării economice a localităţilor prin realizarea unei infrastructuri de transport
moderne
Adunarea Generală a Acționarilor va continua să dialogeze cu consiliul de
administrație cu privire la îmbunătățirea performanței societății și cu privire la un management
eficace al capitalului, conform cu așteptările din această scrisoare.

Viziunea acționarilor asupra obiectivelor de dezvoltare a companiei
SC „Transport Local” SA se confruntă cu lipsa necesarului de mijloace de transport
adecvate unui transport civilizat. Acest fapt se poate realiza prin accesarea de fonduri UE
pentru modernizarea infrastructurii și a flotei de vehicule.
Acțiunile întreprinse deja în această direcție sunt aprobarea de investiții în
infrastructura sistemului de transport public local prin hotărâri ale Consiliului Local Municipal
Târgu-Mureș și cuprinderea lor in planul de mobilitate urbană, respectiv implementarea
sistemului electronic de vânzare/validare a legitimațiilor de călătorie.
Târgu-Mureș,
30.08.2017
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