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RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
SC „TRANSPORT LOCAL” SA
2015-2018
Subsemnații Kozma Monika, președinte, Tatár Béla, Piros Magda, Filimon Vasile și
Maier Ovidiu Ioan, membrii în Consiliul de administrație, vă prezentăm Raportul de activitate pe
anii 2015-2018.
Date privind societatea
SC „Transport Local” SA Târgu-Mureş s-a înfiinţat ca urmare a Hotărârii Consiliului
Municipal Târgu-Mureş nr. 11 din 31.03.1995, care la Art. 1 prevede: „Se aprobă cu data de
01.04.1995 transformarea Regiei Autonome de Transport Călători Târgu-Mureş în societate
comercială sub denumirea SC „Transport Local” SA Târgu-Mureș sub autoritatea Consiliului
Municipal”.
Forma de proprietate a societății este Proprietate publică de interes local.
Obiectul principal de activitate al societăţii este “Transporturi urbane, suburbane şi
metropolitane de călători”
Obiecte secundare de activitate:
 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor;
 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule;
 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule;
 Intermedieri în comerţul cu produse diverse;
 Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule;
 Transporturi cu taxiuri;
 Alte transporturi terestre de călători;
 Alte activităţi anexe transporturilor.
Administrarea legală și eficientă a patrimoniului SC „Transport Local” SA
SC ”Transport Local” SA Târgu-Mureș administrează bunurile publice încredințate,
cu diligența unui bun proprietar. În exercitarea drepturilor de proprietate, societatea posedă,
folosește și dispune, în condițiile legii, de bunuri aflate în patrimoniul său, altele decât cele
publice, în scopul realizării obiectului său de activitate, și beneficiază de rezultatele utilizării
acestora.
SC ”Transport Local” SA Târgu-Mureș are la data de 31.12.2018 un capital social în
valoare de 526.320 lei, respectiv 210.528 acţiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 lei /
acţiune. Capitalul social nu s-a modificat în perioada mandatului nostru.
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Potrivit Statutului societății, administrarea SC ”Transport Local” SA Târgu-Mureș se
asigură de către un Consiliu de administrație format din 5 membri, numit de către Adunarea
Generală a Acționarilor, iar conducerea activității curente a societății este asigurată de către
directorul general, ales de către Consiliul de administrație al societății.
Principalele activități ale SC „Transport Local” SA în perioada 2015-2018
Pentru realizarea obiectului de activitate, s-au realizat mai multe proceduri privind
utilizarea mijloacelor materiale și bănești:
 Aprovizionarea;
 Respectarea integrității mijloacelor materiale și bănești deținute;
 Utilizarea mijloacelor materiale în procesele activității;
 Încadrarea și salarizarea personalului;
 Protejarea patrimoniului și realizarea datelor înscrise în bilanțurile contabile:
- Active imobilizate;
- Active circulante - stocuri, creanțe, casări și conturi în bănci;
- Datorii;
- Cheltuieli în avans;
- Venituri în avans;
- Capital și rezerve;
- Capital propriu;
 Prestări servicii de transport persoane pe raza municipiului Târgu-Mureş, şi pe raza
localităţilor limitrofe municipiului Târgu-Mureş, denumite linii suburbane în cadrul Asocierii;
 Prestări servicii de transport persoane efectuate pe raza oraşului Sovata, precum şi a
localităţilor aparţinând administrativ-teritorial oraşului Sovata;
 Prestări servicii de transport persoane prin curse speciale - aceste servicii au fost realizate prin
două modalităţi: a) – prin contracte ferme cu SC „Mobila Sovata” SA, şi b) - pe bază de
comenzi de la persoane fizice şi juridice;
 Prestări şi reparaţii auto;
 Prestări servicii de comisionare pentru vânzare de bilete;
 Prestări servicii de reclamă şi publicitate, prin contracte ferme cu diverşi clienţi beneficiari;
 Prestări servicii de închirieri, redevenţe şi locaţii de gestiune, servicii autogară;
 Venituri realizate;
 Cheltuieli efectuate
Contracte încheiate
Contractele comerciale încheiate de SC „Transport Local” SA Târgu-Mureș în
perioada 2015-2018 au fost contractele de curse speciale de transport persoane, contractele de
prestări servicii de închirieri, redevenţe şi locaţii de gestiune, contractele de autogară precum și
contractele de reclamă și publicitate.

2

RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 2015-2018

Astfel, s-au încheiat contracte pentru curse speciale regulate de transport persoane
cu SC „Artemob International” SRL din Sovata.
S-au încheiat contracte de autogară autorizată cu societăți comerciale, prestatori
de servicii transport interurban precum „Automotive”, „CDI Transport Intern si International”,
„Duda Trans”, „GHC 2012”, „Lucparc Trans”, „Metana Serv”, „Rocada Serv”, ”Simstel”,
„Trans Magic” și „Viomob Impex” etc.
S-au încheiat contracte de publicitate şi reclamă cu societăți ca „Bordas Industrial
Group of Aluminium”, „Generali Asigurări”, „2B Group”, „Euromedia”, „Leco Impex”, „Media
Marketing”, „Tonica Group”, ”Maurer Imobiliare Mureș”, Teatrul Național etc.
Hotărâri adoptate de către Consiliul de administrație în perioada 2015-2018
Pe baza prerogativelor conferite de Statutul SC „Transport Local” SA precum și a
actelor normative în cauză, respectiv Legea nr. 31 din 1990 privind societățile, republicată și
O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin
Legea nr. 111/2016, în perioada 2015-2018 Consiliul de administrație al SC „Transport Local”
SA Târgu-Mureș a luat următoarele hotărâri:
2015:













Examinare și aviz Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015;
Examinare și aviz Bilanț contabil 2014;
Aviz Cont de profit și pierdere;
Aviz Raportul cenzorilor;
Alegere Președinte al Consiliului de administrație;
Numire Director general al SC „Transport Local” SA;
Întocmire Plan de management pe anii 2015-2019;
Aprobare achiziționare autobuz articulat second-hand Mercedes, an fabricație 1998;
Aprobare reparație gard împrejmuitor;
Aprobare investiția necesară pentru repararea bazinului de combustibil de la stația PECO;
Aprobare contractare firmă de recrutare în vederea angajării unui inginer auto;
Mandatare director general pentru negociere Contract colectiv de muncă pe anii 2015-2016;

2016:











Examinare și aviz Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016;
Examinare și aviz Bilanț contabil 2015;
Aviz Cont de profit și pierdere;
Aviz Raportul cenzorilor;
Aprobare achiziționare autobuze second-hand Mercedes O405GN;
Aprobare reevaluare teren str. Bega, nr. 2;
Aprobare modernizare, din surse proprii de investiție a halei de întreținere;
Aviz rectificare Buget de Venituri și Cheltuieli;
Preluare în administrare și exploatare a 20 de autobuze IVECO;
Stabilire de tarif unic pentru servicii de autogară autorizată pentru toți operatorii de transport;
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2017:










Examinare și aviz Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017;
Examinare și aviz Bilanț contabil 2016;
Aviz Cont de profit și pierdere;
Aviz Raportul cenzorilor;
Mandatare director general pentru negociere Contract colectiv de muncă pe anii 2017-2018;
Aprobare achiziționare autobuze second-hand Mercedes și Setra;
Luare act de raportul Curții de Conturi, stabilirea măsurilor luate în urma acestuia;
Majorare tarif unic pentru servicii de autogară autorizată pentru toți operatorii de transport;
Mandatare director general pentru semnare Act adițional la Contractul colectiv de muncă;

2018:
 Examinare și aviz Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018;
 Examinare și aviz Bilanț contabil 2017;
 Aviz Cont de profit și pierdere;
 Aviz Raportul cenzorilor;
 Aprobare achiziționare autobuze second-hand Mercedes și Setra;
 Aprobare investiție din surse proprii a modernizării service auto;
 Analizare și observații transmise Administrației Domeniului Public referitoare la proiectul
contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane;
 Aprobare contractare firmă de consultanță, cu experiență în încheierea contractelor de
delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane;
Bugetele de Venituri și Cheltuieli aferente anilor 2015-2018 supuse aprobării A.G.A.
Veniturile SC „Transport Local” SA Târgu-Mureş provin, printre altele, din
veniturile din vânzarea biletelor și abonamentelor de călătorie, veniturile din curse speciale,
veniturile din redevenţe, locaţii de gestiune, chirii, veniturile din vânzarea de materiale şi piese,
veniturile din reclamă şi publicitate precum și venituri din operaţiunile de participare.
Cheltuielile societății sunt, în principal, cele cu combustibil, cheltuieli cu asigurările,
cheltuieli cu piese auto, cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi, cheltuieli cu
personalul, cheltuieli cu amortizările şi provizioanele etc.
Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru SC ”Transport Local” SA Târgu-Mureș
aferent anului 2015 are următoarea sinteză:






Venituri totale
Cheltuieli totale
Profit brut
Impozit pe profit
Profit net

= 15.862.402 lei
= 15.679.400 lei
= 165.002 lei
=
26.400 lei
= 138.602 lei

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru SC ”Transport Local” SA Târgu-Mureș
aferent anului 2016 are următoarea sinteză:
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Venituri totale
Cheltuieli totale
Profit brut
Impozit pe profit
Profit net

= 15.901.074 lei
= 15.738.165 lei
= 162.909 lei
=
26.065 lei
= 138.844 lei

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru SC ”Transport Local” SA Târgu-Mureș
aferent anului 2017 are următoarea sinteză:






Venituri totale
Cheltuieli totale
Profit brut
Impozit pe profit
Profit net

= 17.794.844 lei
= 17.620.054 lei
= 174.790 lei
=
27.966 lei
= 146.824 lei

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru SC ”Transport Local” SA Târgu-Mureș
aferent anului 2018 are următoarea sinteză:






Venituri totale
Cheltuieli totale
Profit brut
Impozit pe profit
Profit net

= 20.982.057 lei
= 20.801.717 lei
= 180.340 lei
=
18.034 lei
= 162.306 lei

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru SC ”Transport Local” SA Târgu-Mureș
aferent anului 2019 are următoarea sinteză:






Venituri totale
Cheltuieli totale
Profit brut
Impozit pe profit
Profit net

= 22.932.650 lei
= 22.742.968 lei
= 189.682 lei
=
30.349 lei
= 159.333 lei

Rezultate financiare în perioada 2015-2018
În perioada 2015-2018, SC „Transport Local” SA a obținut următoarele rezultate
financiare:
Sinteză Cont Profit și Pierdere pe anul 2015:






Venituri totale
Cheltuieli totale
Profit brut
Impozit pe profit
Profit net

= 13.950.519 lei
= 13.701.967 lei
= 248.552 lei
=
34.430 lei
=
214.122 lei

Sinteză Cont Profit și Pierdere pe anul 2016:
 Venituri totale
 Cheltuieli totale
 Profit brut

= 16.931.775 lei
= 16.461.440 lei
= 470.335 lei

5

RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 2015-2018

 Impozit pe profit
 Profit net

=
=

88.054 lei
382.281 lei

Sinteză Cont Profit și Pierdere pe anul 2017::






Venituri totale
Cheltuieli totale
Profit brut
Impozit pe profit
Profit net

= 19.305.564 lei
= 18.460.321 lei
= 845.243 lei
= 159.024 lei
=
686.219 lei

Sinteză Cont Profit și Pierdere pe anul 2018:






Venituri totale
Cheltuieli totale
Profit brut
Impozit pe profit
Profit net

= 19.562.619 lei
= 19.474.977 lei
=
87.642 lei
=
22.822 lei
=
64.820 lei

Repartizarea profitului
Profiturile aferente anilor 2015-2018 au fost repartizate în conformitate cu Ordonanţa
nr. 64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile
naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat.
Aspecte referitoare la contractul de asociere în participațiune cu SC „Siletina Impex” SRL
Pentru redresarea situaţiei economico-financiare, şi pentru lărgirea sferei teritoriale
ale activităţii principale, SC „Transport Local” SA Târgu-Mureş şi SC „Siletina Impex” SRL a
încheiat un contract de asociere în participaţiune, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local
Municipal Târgu-Mureş nr. 123 din 31 mai 2001. Obiectul principal de activitate constă în
organizarea şi efectuarea, cu mijloace de transport proprii sau închiriate, a activităţii de transport
public de persoane, vânzare de carburanţi, prestări servicii de reparaţii, spălătorie auto.
Începând din luna mai 2002, majoritatea activităţilor au fost preluate de către
Asociere. Veniturile şi cheltuielile asociaţiei se împart în procent de 60 % către SC „Transport
Local” SA şi 40 % către SC „Siletina Impex” SRL.
Contractele de asociere în participaţiune presupun operaţiuni de decontări şi
transferări în ansamblul activităţii economice. Veniturile şi cheltuielile prezentate în legătură cu
contractul de asociere sunt globalizate în totalul venituri şi cheltuieli, la capitole distincte.
Rezultatele financiare ale Asocierii în participațiune în perioada 2015-2018 au
fost următoarele:

Anul

Venituri

Cheltuieli

Rezultat net
(Cota de 60% primită)

2015
2016
2017
2018

12.145.579
17.730.398
16.670.199
17.077.541

11.408.243
13.412.354
15.082.522
16.135.139

737.336
1.318.044
1.587.677
942.402
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Investiții realizare din surse proprii în perioada 2015-2018
Datorită gradului de uzură al parcului auto existent și în lipsa concretizării
investițiilor prognozate de către Municipiul Târgu-Mureș, am procedat la achiziționarea unor
mijloace de transport second-hand, cu ajutorul cărora am completat ciclograma de transport.
Astfel, au fost achiziționate, din surse proprii de investiții, un număr de 19
autobuze, după cu urmează:
Specificare
Autobuz MS 06 TLM Articulat
Autobuz MS 10 TLM Articulat
Autobuz MS 02 TLM
Autobuz MS 04 TLM
Autobuz MS 12 TLM
Autobuz MS 14 TLM Articulat
Autobuz MS 92 TLM
Autobuz MS 50 TLM
Autobuz MS 93 TLM
Autobuz MS 51 TLM
Autobuz MS 52 TLM
Autobuz MS 95 TLM
Autobuz MS 99 TLM
Autobuz MS 98 TLM
Autobuz MS 97 TLM
Autobuz MS 23 TLM / 23
Autobuz MS 21 TLM
Autobuz MS 22 TLM
Autobuz MS 24 TLM

Marca
Mercedes
O405GN
Mercedes
O405GN
Mercedes
O405N
Mercedes O
405N
Mercedes
O405N
Mercedes
O405G
Setra 315NF
Mercedes
Conecto O345
Mercedes
O405N
Mercedes
Conecto O345
Mercedes
Conecto O345
Mercedes
O405N
Setra 315 NF
Mercedes
Citaro O530
Mercedes
Citaro O 530
Mercedes
Citaro O530
Mercedes
Integro
Mercedes
Citaro O530
SETRA 315NF
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An
fabricație

Data
achiziționării

Valoare de
achiziție

1998

30.10.2015

24.650 lei

1995

12.01.2016

22.502 lei

1997

12.02.2016

27.192 lei

1999

30.03.2016

22.454 lei

1999

31.03.2016

22.735 lei

1996

10.05.2016

13.430 lei

2000

10.03.2017

20.520 lei

2000

23.03.2017

43.053 lei

1993

17.07.2017

16.000 lei

2005

01.08.2018

56.178 lei

2006

01.08.2018

60.860 lei

1994

28.09.2018

20.800 lei

2001

27.11.2018

22.208 lei

2000

27.11.2018

25.043 lei

2000

27.11.2018

25.043 lei

2004

04.12.2018

40.120 lei

2000

04.12.2018

40.120 lei

2000

04.12.2018

25.488 lei

2003

07.12.2018

21.263 lei
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La capitolul investiții la imobilizări corporale existente menționăm faptul, că au
fost efectuate reparații, respectiv modernizare la atelierul de întreținere, respectiv service auto,
prin creare de 3 canale noi, respectiv dotarea cu aparatura necesară, ansamblu de uși, aerotermă
etc.

Denumire

Data

Valoare de
inventar

Aerotermă hala de întreținere

17.10.2016

20.743 lei

Ansamblu uși atelier de întreținere

28.12.2016

22.401 lei

Modernizare hală de întreținere

28.12.2016

82.602 lei

Împrejmuire str. Bega

22.12.2017

33.775 lei

19.07.2018

15.826 lei

Elevator electro-hidraulic SPL 50

20.11.2018

22.037 lei

Aerotermă la atelier service

07.11.2018

18.104 lei

Uși de garaj

Investiția în curs aferentă Atelierului Service în valoare de 147.000 lei urmează a fi
recepționată și dată în funcțiune pe parcursul anului 2019.
De asemenea, a fost înlocuită și modernizată o mare parte a conductei de apă din
cadrul unității, și au fost efectuate lucrări de asfaltare în incinta societății pe o suprafață de aprox.
200 m2;
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Investiții realizate de către Municipiul Târgu-Mureș
În anul 2016 SC „Transport Local” SA a preluat în administrare și exploatare un
număr de 20 de autobuze tip IVECO de la Municipiul Târgu-Mureș, după cum urmează:
Nr.
Înmatriculare
MS 46 EHD
MS 47 TLM
MS 48 TLM
MS 49 TLM
MS 05 TLM
MS 06 TLM
MS 29 BZV
MS 33 RDJ
MS 39 TLM
MS 40 TLM
MS 41 TLM
MS 56 TLM
MS 58 TLM
MS 59 TLM
MS 60 TLM
MS 61 TLM
MS 62 TLM
MS 36 TLM
MS 63 TLM
MS 64 TLM

Proprietar

Tip

Municipiul Târgu-Mureș
Municipiul Târgu-Mureș
Municipiul Târgu-Mureș
Municipiul Târgu-Mureș
Municipiul Târgu-Mureș
Municipiul Târgu-Mureș
Municipiul Târgu-Mureș
Municipiul Târgu-Mureș
Municipiul Târgu-Mureș
Municipiul Târgu-Mureș
Municipiul Târgu-Mureș
Municipiul Târgu-Mureș
Municipiul Târgu-Mureș
Municipiul Târgu-Mureș
Municipiul Târgu-Mureș
Municipiul Târgu-Mureș
Municipiul Târgu-Mureș
Municipiul Târgu-Mureș
Municipiul Târgu-Mureș
Municipiul Târgu-Mureș

IVECO
IVECO
IVECO
IVECO
IVECO
IVECO
IVECO
IVECO
IVECO
IVECO
IVECO
IVECO
IVECO
IVECO
IVECO
IVECO
IVECO
IVECO
IVECO
IVECO
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An
Fabricație
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

Nr.
locuri.
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
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Casarea mijloacelor fixe în perioada 2015-2018
În conformitate cu Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a
mijloacelor fixe aprobate prin H.G. nr. 2139/2004, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 46 din 13.01.2005 și O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor
contabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30.12.2014, am
procedat la casarea următoarelor imobilizări corporale amortizate integral:

Denumire

Valoare inventar

Data casării

Autobuz MAN MS 06 EHF

14.515,30 lei

03.2015

Laptop ASUS

2.307 lei

07.2016

Imprimantă EPSON

2.107,14 lei

07.2016

Centrală telefonică

747,16 lei

07.2016

Chioșc de vânzare bilete

782,10 lei

07.2016

Dulap 512 S

124,57 lei

12.2016

Dulap 512

124,57 lei

12.2016

Birou 112

100 lei

12.2016

Alimentator Astron

179,66 lei

12.2016

Alimentator Astron

179,66 lei

12.2016

Stație Motorola O951

377,29 lei

12.2016

Stație Motorola O946

377,29 lei

12.2016

Pompă sumersibilă

324,52 lei

12.2016

Împrejmuiri str. Bega

782,52 lei

04.2017

Autobuz MAZ MS 10 TCY

399.829 lei

05.2018

Autobuz MAZ MS 10 TDV

399.829 lei

05.2018

Autoturism DACIA MS 03 HGR

2.050,81 lei

08.2018

Autoturism DACIA MS 04 ZAP

5.966,39 lei

08.2018

Autoturism DACIA MS 11 ZAP

18.769,34 lei

08.2018

Betonieră cu cădere liberă

87,22 lei

12.2018

Banc de probă

1.710 lei

12.2018
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Administrarea activelor și pasivelor patrimoniale
Actele și faptele de comerț privind clienții, furnizorii, creanțe și obligații la
SC „Transport Local” SA au fost efectuate în funcție de specificul entității, cu respectarea
prevederilor legii, analitic și sintetic pe fiecare categorie în parte, astfel încât a fost asigurată
reflectarea corectă în expresie bănească a tuturor bunurilor mobile și imobile, a disponibilităților
bănești, titlurile de valoare, drepturile și obligațiile precum și mișcările și modificările intervenite
în urma operațiunilor patrimoniale efectuate.
Gestiunea economico-financiară al SC „Transport Local” SA a fost realizată în
conformitate cu scopul, obiectivele și atribuțiile societății comerciale. Operațiunile economice
sunt corect evidențiate în contabilitate.
Operațiunile economice referitoare la cheltuielile de personal în perioada 2015-2018
se încadrează în reglementările contractelor colective de muncă și sunt în concordanță cu
prevederile legale.
Fundamentarea achizițiilor publice s-a efectuat pe baza identificării necesităților de
bunuri, servicii, și lucrări care au legătură cu obiectul de activitate al societății. Alegerea
procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică a fost realizat cu respectarea
prevederilor legale în materie.
Veniturile au fost realizate cu angajarea cheltuielilor. Angajarea, lichidarea,
ordonanțarea și plata cheltuielilor s-a făcut numai în legătură cu activitatea societății.
Sistemul de control intern este implementat pentru a preveni, detecta și corecta
erorile semnificative care pot să apară în cadrul activității.
Inventarierea elementelor patrimoniale a fost efectuat la sfârșitul fiecărui exercițiu
financiar de către comisiile de inventariere numite prin decizia directorului general, prin care
sunt precizate componența comisiilor, gestiunile supuse inventarierii, modul de efectuare,
metoda și perioada inventarierii.
Sinteza bilanțieră pe anul 2015
 Active imobilizate
 Active circulante
din care:
- Stocuri
- Creanțe
- Casa și conturi în bănci
 Cheltuieli în avans
 Datorii
 Venituri în avans
 Capitaluri propriu

= 707.443 lei
= 1.810.980 lei
=
9.973 lei
= 1.426.550 lei
= 374.457 lei
=
6.794 lei
= 3.214.549 lei
=
72.098 lei
= - 761.430 lei

11

RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 2015-2018

Sinteza bilanțieră pe anul 2016
 Active imobilizate
 Active circulante
din care:
- Stocuri
- Creanțe
- Casa și conturi în bănci
 Cheltuieli în avans
 Datorii
 Venituri în avans
 Capitaluri propriu

= 11.503.026 lei
= 3.305.044 lei
=
1.289 lei
= 2.834.080 lei
= 458.675 lei
=
10.291 lei
= 4.515.725 lei
=
65.442 lei
= 10.237.194 lei

În anul 2016, proprietatea imobiliară terenul în suprafață de 25.682 m2 a fost
reevaluat cu suma de 10.602.693 lei, potrivit Raportului de evaluare nr. 158/04.07.2016.
Sinteza bilanțieră pe anul 2017
 Active imobilizate
 Active circulante
din care:
- Stocuri
- Creanțe
- Casa și conturi în bănci
 Cheltuieli în avans
 Datorii
 Venituri în avans
 Capitaluri propriu

= 11.490.944 lei
= 3.582.717 lei
=
12.887 lei
= 2.360.805 lei
= 1.209.025 lei
=
8.821 lei
= 3.759.613 lei
=
58.787 lei
= 11.264.082 lei

Sinteza bilanțieră pe anul 2018
 Active imobilizate
 Active circulante
din care:
- Stocuri
- Creanțe
- Casa și conturi în bănci
 Cheltuieli în avans
 Datorii
 Venituri în avans
 Capitaluri propriu

= 12.083.556 lei
= 2.671.234 lei
=
23.535 lei
= 2.318.410 lei
= 329.289 lei
= 133.603 lei
= 3.507.359 lei
=
52.132 lei
= 11.328.902 lei

Verificărilor efectuate de organele de control
În perioada 07.01.2019 - 15.02.2019 a fost efectuată la SC „Transport Local” SA
Târgu-Mureș o inspecție de către auditorii publici externi din cadrul Curții de Conturi Mureș,
acțiune de control ce a vizat activitatea SC „Transport Local” SA în perioada 2016-2018.
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Urmare a acțiunii de control asupra situației, evoluției și modului de administrare a
patrimoniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale de către societățile comerciale
cu capital integral sau majoritar al unităților administrativ-teritoriale, auditori publici au
concluzionat faptul, că la nivelul SC „Transport Local” SA modul de administrare a
patrimoniului public și privat al unităților administrativ teritoriale precum și execuția bugetelor
de venituri și cheltuieli sunt în concordanță, sub toate aspectele semnificative, cu scopul,
obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele normative prin care a fost înființată societatea și se
respectă principiile legalității, regularității, economicității, eficienței și eficacității.
În consecință, nu s-au constatat deficiențe în materie administrativ-financiară.
Tabloul indicatorilor de performanță în perioada 2015-2018

Indicatorul

Formula de calcul

UM

Valoarea
planificată

Coeficient
de
pondere

Realizarea veniturilor
prevăzute în B.V.C.

Realizat_
Planificat

%

90

0,20

Plata la termen a datoriilor la
bugetul de stat

_Achitat_
Datorat

%

90

0,10

Plata la termen a datoriilor la
bugetele asigurărilor de stat

Achitat_
Datorat

%

90

0,10

Plata datoriilor la bugetul local

Achitat_
Datorat

%

90

0,10

Durata de recuperare a
creanțelor

Sold clienți x nr. zile
Total vânzări

Zile

110

0,10

Durata de plată a datoriilor
către furnizori

Sold furnizori exploatare x nr. zile_
Total cumpărări pt. exploatare

Zile

90

0,10

%

1

0,10

Lei

1.000

0,20

Zile

30

0,10

Productivitatea muncii
Cheltuieli totale la 1.000 lei
venituri totale
Durata de răspuns la
reclamaţii scrise legate de
activitate, de la înregistrare

Indicele de variaţie = w1
w0
Cheltuieli totale x 1.000
Venituri totale
Numărul maxim de zile în care 95
% din reclamaţiile scrise primesc
răspuns

Total

1,00

Situațiile privind îndeplinirea indicatorilor stabilite în contractele de performanță al
membrilor Consiliului de administrație al SC „Transport Local” în perioada 2015-2018 sunt
anexate prezentului Raport.
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Demersuri pentru atribuirea serviciului de transport public de persoane prin delegare de
gestiune
Pe parcursul anului 2018 a fost demarată, și este în continuare în desfășurare
procesul de atribuire a serviciului de transport public de persoane către SC „Transport Local”
SA.
În acest sens, în colaborare cu Serviciul Administrația Domeniului Public din cadrul
Municipiului Târgu-Mureș, am pregătit și am prezentat materialele necesare firmei care este
însărcinată cu întocmirea studiului de oportunitate respectiv a proiectului de contract de delegare,
împreună cu propuneri concrete și pertinente în vederea încheierii unui act care să corespundă
necesităților unui transport modern, civilizat, care să deservească cerințele publicului călător în
municipiul Târgu-Mureș.
Controlul financiar de gestiune
Controlul financiar de gestiune la nivelul SC „Transport Local” SA este efectuată în
conformitate cu prevederile O.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern
managerial al entităţilor publice. Pe baza acestui act normativ, este verificată şi evaluată în mod
continuu funcţionarea sistemului de control intern managerial şi a componentelor sale, pentru a
identifica la timp punctele slabe, respectiv deficienţele controlului intern şi pentru a lua măsuri
de corectare şi/sau eliminare în timp util a acestora.
Anual este efectuată o verificare şi autoevaluare a sistemului de control intern
managerial, pentru a stabili gradul de conformitate a acestuia cu standardele de control intern
managerial.
Conducătorii compartimentelor din SC „Transport Local” SA iau măsuri adecvate şi
prompte pentru remedierea punctelor slabe, respectiv a deficienţelor identificate în procesul de
autoevaluare a sistemului de control intern managerial; aceste măsuri se transpun anual într-un
program de dezvoltare a sistemului de control intern managerial.
Transparența activității
Managementul SC ”Transport Local” SA asigură publicarea pe pagina de internet a
societății a programului mijloacelor de transport, tarifele biletelor și abonamentelor de călătorie,
punctele de vânzare a abonamentelor, precum comunicatele conducerii operative a societății.
De asemenea, în vederea interacționării cu publicul călător și pentru a răspunde unor
sugestii și reclamații provenite din partea acestuia, respectiv pentru îmbunătățim permanentă a
nivelul serviciilor pe care le oferim, am pus la dispoziția utilizatorilor serviciului posibilitatea de
a sesiza orice observație, nemulțumire în legătură cu activitatea SC „Transport Local” SA prin
portalul www.transportlocal.ro sau trimițând un e-mail la office@transportlocal.ro.
Pentru facilitarea accesului autorităţii publice tutelare, precum şi a comunităţii locale,
am publicat datele privind situaţiile financiare anuale, raporturile de audit anual, raporturile de
gestiune precum și hotărârile Adunării Generale a Acționarilor.

Târgu-Mureș,
20.02.2019

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AL SC „TRANSPORT LOCAL” SA TÂRGU-MUREȘ
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SC TRANSPORT LOCAL SA TÂRGU-MUREŞ

RAPORT
privind realizarea indicatorilor stabilite în Contractul de performanţă
Anul 2015
Valoarea
Grad
Valoarea
realizată
de
planificată Anul 2015
realizare
D
E
F=1+(D-E)/D

Coeficient
de
pondere
G

Coeficient
de
relalizare
H=F*G

Indicatorul

Formula de calcul

UM

A

B

C

Realizarea veniturilor prevăzute în
B.V.C.

Realizat
F= E
Planificat
D
Achitat
F= E
Datorat
D
Achitat
F= E
Datorat
D
Achitat
F= E
Datorat
D
Sold clienţi x nr. zile
Total vânzări
Sold furnizori exploatare x nr. zile
Total cumpărări pt. exploatare
Indicele de variaţie = w1 F = E
w0
D
Cheltuieli totale x 1.000 F = D
Venituri totale
E
Numărul maxim de zile în care 95 %
din reclamaţiile scrise primesc răspuns

%

90

88

0,98

0,20

0,19

%

90

100

1,11

0,10

0,11

%

90

100

1,11

0,10

0,11

%

90

100

1,11

0,10

0,11

zile

110

136

0,76

0,10

0,07

zile

90

52

1,42

0,10

0,14

%

1

1,09

1,09

0,10

0,11

lei

1.000

982

1,01

0,10

0,10

zile

30

30

1

0,10

0,10

1

1,04

Plata la termen a datoriilor la
bugetul de stat
Plata la termen a datoriilor la
bugetele asigurărilor de stat
Plata datoriilor la bugetul local
Durata de recuperare a creanţelor
Durata de plată a datoriilor către
furnizori
Productivitatea muncii
Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri
totale
Durata de răspuns la reclamaţii scrise
legate de activitate, de la înregistrare
TOTAL

DIRECTOR GENERAL,
Tatár Béla

DIRECTOR ECONOMIC,
dr.ec. Csegedi Sándor

SC TRANSPORT LOCAL SA TÂRGU-MUREŞ

RAPORT
privind realizarea indicatorilor stabilite în Contractul de performanţă
Anul 2016
Valoarea
Grad
Valoarea
realizată
de
planificată Anul 2016
realizare
D
E
F=1+(D-E)/D

Coeficient
de
pondere
G

Coeficient
de
relalizare
H=F*G

Indicatorul

Formula de calcul

UM

A

B

C

Realizarea veniturilor prevăzute în
B.V.C.

Realizat
F= E
Planificat
D
Achitat
F= E
Datorat
D
Achitat
F= E
Datorat
D
Achitat
F= E
Datorat
D
Sold clienţi x nr. zile
Total vânzări
Sold furnizori exploatare x nr. zile
Total cumpărări pt. exploatare
Indicele de variaţie = w1 F = E
w0
D
Cheltuieli totale x 1.000 F = D
Venituri totale
E
Numărul maxim de zile în care 95 %
din reclamaţiile scrise primesc răspuns

%

90

106

1,17

0,20

0,23

%

90

100

1,11

0,10

0,11

%

90

100

1,11

0,10

0,11

%

90

100

1,11

0,10

0,11

zile

110

155

0,59

0,10

0,06

zile

90

42

1,53

0,10

0,15

%

1

1,23

1,23

0,10

0,12

lei

1.000

972

1,01

0,10

0,10

zile

30

30

1

0,10

0,10

1

1,09

Plata la termen a datoriilor la
bugetul de stat
Plata la termen a datoriilor la
bugetele asigurărilor de stat
Plata datoriilor la bugetul local
Durata de recuperare a creanţelor
Durata de plată a datoriilor către
furnizori
Productivitatea muncii
Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri
totale
Durata de răspuns la reclamaţii scrise
legate de activitate, de la înregistrare
TOTAL

DIRECTOR GENERAL,
Tatár Béla

DIRECTOR ECONOMIC,
dr.ec. Csegedi Sándor

SC TRANSPORT LOCAL SA TÂRGU-MUREŞ

RAPORT
privind realizarea indicatorilor stabilite în Contractul de performanţă
Anul 2017
Valoarea
Grad
Valoarea
realizată
de
planificată Anul 2017
realizare
D
E
F=1+(D-E)/D

Coeficient
de
pondere
G

Coeficient
de
relalizare
H=F*G

Indicatorul

Formula de calcul

UM

A

B

C

Realizarea veniturilor prevăzute în
B.V.C.

Realizat
F= E
Planificat
D
Achitat
F= E
Datorat
D
Achitat
F= E
Datorat
D
Achitat
F= E
Datorat
D
Sold clienţi x nr. zile
Total vânzări
Sold furnizori exploatare x nr. zile
Total cumpărări pt. exploatare
Indicele de variaţie = w1 F = E
w0
D
Cheltuieli totale x 1.000 F = D
Venituri totale
E
Numărul maxim de zile în care 95 %
din reclamaţiile scrise primesc răspuns

%

90

108

1,20

0,20

0,24

%

90

100

1,11

0,10

0,11

%

90

100

1,11

0,10

0,11

%

90

100

1,11

0,10

0,11

zile

110

121

0,87

0,10

0,09

zile

90

21

1,76

0,10

0,17

%

1

1,06

1,06

0,10

0,11

lei

1.000

956

1,04

0,10

0,10

zile

30

30

1

0,10

0,10

1

1,14

Plata la termen a datoriilor la
bugetul de stat
Plata la termen a datoriilor la
bugetele asigurărilor de stat
Plata datoriilor la bugetul local
Durata de recuperare a creanţelor
Durata de plată a datoriilor către
furnizori
Productivitatea muncii
Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri
totale
Durata de răspuns la reclamaţii scrise
legate de activitate, de la înregistrare
TOTAL

DIRECTOR GENERAL,
Tatár Béla

DIRECTOR ECONOMIC,
dr.ec. Csegedi Sándor

SC TRANSPORT LOCAL SA TÂRGU-MUREŞ

RAPORT
privind realizarea indicatorilor stabilite în Contractul de performanţă
Anul 2018
Valoarea
Grad
Valoarea
realizată
de
planificată Anul 2018
realizare
D
E
F=1+(D-E)/D

Coeficient
de
pondere
G

Coeficient
de
relalizare
H=F*G

Indicatorul

Formula de calcul

UM

A

B

C

Realizarea veniturilor prevăzute în
B.V.C.

Realizat
F= E
Planificat
D
Achitat
F= E
Datorat
D
Achitat
F= E
Datorat
D
Achitat
F= E
Datorat
D
Sold clienţi x nr. zile
Total vânzări
Sold furnizori exploatare x nr. zile
Total cumpărări pt. exploatare
Indicele de variaţie = w1 F = E
w0
D
Cheltuieli totale x 1.000 F = D
Venituri totale
E
Numărul maxim de zile în care 95 %
din reclamaţiile scrise primesc răspuns

%

90

93

1,03

0,20

0,21

%

90

100

1,11

0,10

0,11

%

90

100

1,11

0,10

0,11

%

90

100

1,11

0,10

0,11

zile

110

148

0,65

0,10

0,07

zile

90

36

1,6

0,10

0,16

%

1

1

1

0,10

0,10

lei

1.000

995

1

0,10

0,10

zile

30

30

1

0,10

0,10

1

1,07

Plata la termen a datoriilor la
bugetul de stat
Plata la termen a datoriilor la
bugetele asigurărilor de stat
Plata datoriilor la bugetul local
Durata de recuperare a creanţelor
Durata de plată a datoriilor către
furnizori
Productivitatea muncii
Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri
totale
Durata de răspuns la reclamaţii scrise
legate de activitate, de la înregistrare
TOTAL

DIRECTOR GENERAL,
Tatár Béla

DIRECTOR ECONOMIC,
dr.ec. Csegedi Sándor

