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RAPORT DE GESTIUNE
- ANUL 2018 -

A. PRINCIPII DE ELABORARE
Raportul de gestiune al SC „Transport Local” SA s-a elaborat în concordanţă cu
activitatea totală, cu evidenţa, calculul, analiza şi controlul mişcărilor interne, şi
transformările suferite de elementele patrimoniale în urma operaţiunilor desfăşurate în anul
2018. Având în vedere mijloacele şi resursele economice ale SC „Transport Local” SA în anul
2018 prin mişcări complexe s-au realizat transformări şi modificări atât în volumul, cât şi în
structura patrimoniului. Sunt prezentate existenţa, mişcarea şi starea activelor şi pasivelor
patrimoniale, imobilizările corporale şi necorporale, stocurile, creanţele, disponibilităţile
băneşti, datoriile, capitalul social, capitalurile proprii, cheltuielile, veniturile, rezultatul din
exploatare şi rezultatul financiar.
Sunt prezentate şi alte date informative: inventarierea patrimoniului, structura
bipolară cheltuieli-venituri, consumurile, vânzările, decontările din operaţii în participaţie în
conformitate cu contractul de asociere în participaţiune cu SC „Siletina Impex” SRL,
transferurile de venituri şi cheltuieli aferente acestora. Sunt prezentate elemente deosebite
intervenite în activitatea unităţii patrimoniale după încheierea exerciţiului, şi alte referiri la
activitatea desfăşurată, care sunt considerate necesare a fi înscrise în raportul de gestiune.
B. DATE DE IDENTIFICARE A SOCIETĂŢII
 Denumirea: SC „TRANSPORT LOCAL” SA TÂRGU-MUREŞ;
 Nr. de înregistrare Oficiul Registrul Comerţului Mureş: J26/828/1995;
 Cod Unic de Înregistrare: 1219301;
 Forma juridică: Societate pe acţiuni;
 Forma de proprietate: Proprietate publică de interes local;
 Durata societăţii: nelimitată;
 Sediul societăţii: Târgu-Mureş, str. Bega, nr. 2;
 Ramura de activitate: Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători - cod
CAEN 4931.
 Acte de autorizare pentru exercitarea activităţii: Ordonanţa Guvernului nr. 69/1994
privind unele măsuri pentru reorganizarea regiilor autonome de interes local, republicată în
temeiul art. II din Legea nr. 135/1994;
 Obiectul de activitate conform statului: Întreţinerea şi repararea autovehiculelor; Comerţ
cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule; Comerţ cu amănuntul de piese şi
accesorii pentru autovehicule; Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule;
Transporturi cu taxiuri; Alte transporturi terestre de călători; Transporturi rutiere de mărfuri;
Depozitări; Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre; Alte activităţi anexe
transporturilor;
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 Conducerea: Tatár Béla - director general, membru în Consiliul de Administraţie, Kozma
Monika, președintele Consiliului de administrație, Filimon Vasile, Piros Magda și Maier
Ovidiu Ioan - membrii neexecutivi în Consiliul de Administraţie; Csegedi Sándor - director
economic;
C. CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS ŞI VĂRSAT
Capitalul social în valoare nominală totală de 526.320 lei în anul 2018 nu s-a
modificat.
Structura capitalului social se prezintă astfel: 210.528 acţiuni nominative, cu o
valoare nominală de 2,5 lei / acţiune.
Capitalul social este prezentat la valoarea contabilă (cost istoric).
D. ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN ANUL 2018
În anul 2018 SC „Transport Local” SA în concordanţă cu obiectul de activitate
înscris în actul de constituire, a realizat activităţi multiple, după cum urmează:
D1. Aprovizionarea
Pentru buna desfăşurare a activităţii s-a organizat activitatea de aprovizionare
tehnico-materială. Alocările de stocuri efectuate în vederea derulării fiecărei faze a ciclului
de exploatare, în scopul continuităţii şi ritmicităţii activităţii de exploatare se prezintă astfel:
în anul 2018 au fost achiziţionate materiale în sumă totală de 395.494 lei şi obiecte de
inventar în valoare de 21.158 lei.
D2. Prestări servicii efectuate
 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 reclamă şi publicitate, prin contracte ferme cu diverşi clienţi
beneficiari;
 Prestări servicii de închirieri, redevenţe şi locaţii de gestiune;
 S-au valorificat stocuri de prisos prin vânzarea mărfurilor.
D3. Informaţii tehnice
În anul 2018 SC „Transport Local” SA prin mijloacele de transport proprii a
realizat 151.000 km efectivi. Situaţia reparaţiilor se prezintă astfel:
- schimb ulei = 10
- RT1
= 23
- RT2
= 11

2

RAPORT DE GESTIUNE

2018

D4. Contracte şi convenţii încheiate
Pentru redresarea situaţiei economico-financiare, şi pentru lărgirea sferei
teritoriale ale activităţii principale, respectiv desfăşurarea eficientă a activităţii de transport
persoane, SC „Transport Local” SA a încheiat următoarele contracte şi convenţii:
SC „Transport Local” SA Târgu-Mureş şi SC „Siletina Impex” SRL au 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.
SC „Transport Local” SA în anul 2002 a preluat toată activitatea de transport
persoane în oraşul Sovata şi în raza localităţilor aparţinând administrativ-teritorial oraşului
Sovata. S-a încheiat un contract aprobat de Consiliul Local al Oraşului Sovata, clauzele
contractuale specificând activitatea de transport urban, respectiv facilităţile şi gratuităţile
acordate de către Consiliul Local Sovata pentru pensionari, veterani de război, persoanele cu
handicap şi nevăzători.
S-a încheiat contract pentru curse speciale de transport persoane cu SC „Mobila
Sovata” SA.
S-au încheiat contracte prestări servicii de închirieri, redevenţe şi locaţii de
gestiune, contracte de autogară cu SC „Automotive” SRL, SC „CDI Transport Intern si
International” SRL, SC „Duda Trans” SRL, SC „GHC 2012” SRL, SC „Lucparc Trans” SRL,
SC „Metana Serv” SRL, SC „Rocada Serv” SRL, SC „Siletina Impex” SRL, SC ”Simstel” SRL,
SC „Trans Magic” SRL și SC „Viomob Impex” SRL.
S-au încheiat contracte de publicitate şi reclamă cu SC „Generali Asigurări” SA,
SC „2B Group” SRL, SC „Wedo Line” SRL, SC „Euromedia” SRL, SC „Media Marketing” SRL, SC
„Tonica Groups” SRL, Teatrul Național etc.
Menţionăm faptul, că SC „Transport Local” SA la închiderea exerciţiului
financiar aferent anului 2018 a achitat la zi datoriile curente faţă de bugete.

E. PREZENTAREA ACTIVELOR ŞI PASIVELOR PATRIMONIALE
Această prezentare se face sub forma unei egalităţi care reflectă echilibrul
activelor şi pasivelor patrimoniale.
E1. Active imobilizate
Soldul imobilizărilor necorporale, la valoarea contabilă este în sumă de 1.280 lei,
iar în urma amortizării nu prezintă valoare rămasă.
Soldul imobilizărilor corporale la valoarea contabilă este în sumă de 28.870.845
lei și în urma amortizării (clădiri, instalații, platforme) prezintă o valoare rămasă în sumă de
12.083.556 lei.
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Valoarea contabilă a imobilizărilor corporale a crescut cu suma de 634.349 lei,
aferent investițiilor din surse proprii, iar în urma amortizărilor integrale și a casărilor a scăzut
cu suma de 831.006 lei.
Investițiile realizate pe parcursul anului 2018, din sursă prorie, au fost
următoarele:
Specificare
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
Uși de garaj
Elevator electro-hidraulic
Aerotermă atelier service

Marca
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
SPL 50

An
fabricație

Data
achiziționării

Valoare de
achiziție

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
19.07.2018
20.11.2018
07.11.2018

21.263 lei
15.826 lei
22.037 lei
18.104 lei

E2. Active circulante
Stocuri
Materialele consumabile prezintă un sold iniţial de 12.887 lei. S-au înregistrat
intrări de materiale în sumă totală de 395.494 lei şi ieşiri de materiale în sumă totală de
387.207 lei. Valoarea materialelor aflate în stoc este în sumă de 21.173 lei.
În anul 2018 au fost achiziţionate obiecte de inventar în sumă totală de 21.157
lei.
Creanţe
La închiderea exerciţiului financiar aferent anului 2018 SC „Transport Local” SA
prezintă creanţe în sumă totală de 2.318.410 lei.
Structura creanţelor se prezintă astfel:
 Clienţi neîncasaţi = 2.196.403 lei, termen de lichiditate a activului sub un an;
 Debitori diverşi = 65 lei;
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 Decontări în operațiuni de participațiune = 53.375 lei;
 Alte creanțe sociale = 12.258 lei
 Impozit pe profit de recuperat = 56.309 lei
Disponibilităţi şi alte valori
 Conturi în bănci în lei
= 318.319 lei;
 Conturi în bănci în valută = 3.415 lei;
 Casa în lei
= 6.700 lei;
 Casa în valută
=
855 lei;
E3. Conturi de regularizare şi asimilate
- Cheltuieli înregistrate în avans total = 133.603 lei, care reprezintă valoarea carburanţilor de
rest rezervor;
- Decontări din operaţii în curs de clarificare = 1.134.190 lei;
- Subvenţii pentru investiţii = 52.132 lei.
E4. Conturi de capital







Capitalul social nu a suportat modificări
Rezerve legale
Rezultat reportat
Alte fonduri
Profit net
Rezerve din reevaluare

= 526.320 lei
= 105.264 lei
= 797.124,97 lei - Sold debitor
= 793.388 lei
=
64.820 lei
= 10.636.235 lei

E5. Datorii
La încheierea exerciţiului financiar aferent anului 2018, datoriile totale ale SC
„Transport Local” SA sunt în sumă de 3.507.359 lei.
Datoriile au următoarea componenţă:
 Furnizori de materiale, prestări servicii şi imobilizări = 249.392 lei;
 Leasing = 64.820 lei
 Personal renumeraţii datorate = 33.710 lei datorie curentă (pasiv stabil);
 Reţineri de renumeraţii datorate terţilor = 8.427 lei (datorie curentă);
 Alte datorii în legătură cu personalul = 28.556 lei - această sumă reprezintă garanţiile
băneşti reţinute de la personalul angajat. Această sumă se află într-un depozit CEC, pe
numele fiecărui angajat;
 Contribuţia asiguratorie pentru muncă = 2.573 lei
 Contribuția angajaților la asigurările sociale 10% = 11.739 lei
 Contribuția angajaților la asigurările sociale 25% = 29.336 lei
 Impozit pe salarii = 7.723 lei - reprezintă datorie curentă (pasiv stabil);
 Creditori diverşi = 450 lei;
 Alte datorii față de bugetul local = 1.844.565 lei;
 Decontări în curs de clarificare = 1.134.190 lei;
 TVA neexigibil = 64.043 lei;
 TVA de plată = 13.223 lei.
La data întocmirii raportului pasivele stabile prezentate sunt achitate integral.
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F. VENITURI ŞI CHELTUIELI
SC „Transport Local” SA în anul 2018 a furnizat bunuri şi servicii din care a obţinut
venituri iar pentru a le furniza a consumat alte bunuri şi servicii care reprezintă, pentru ea,
cheltuieli. Traducerea valorică a acestor operaţii degajă un sold care constituie rezultatul.
F1. Venituri
SC „Transport Local” SA în anul 2018 a realizat următoarele categorii de venituri:
venituri din exploatare şi venituri financiare.
Venituri din exploatare (V1) - TOTAL = 19.305.506 lei
















Venituri din vânzarea biletelor de călătorie
Venituri din vânzarea abonamentelor de călătorie
Venituri din curse speciale
Venituri din gratuităţi şi facilităţi „Sovata”
Venituri din redevenţe şi locaţii de gestiune
Venituri din vânzarea mărfurilor
Venituri din prestări auto
Venituri din reclamă şi publicitate
Venituri din operaţiuni de participare
Venituri din subvenţii pentru investiţii
Venituri din recuperări de cheltuieli
Alte venituri din exploatare (amortizări)
Venituri din despăgubiri, amenzi și penalități
Venituri din refacturări
Venituri din vânzarea produselor reziduale

=
33.979 lei
=
57.616 lei
=
284.635 lei
=
170.553 lei
=
7.347 lei
=
2.243 lei
=
257.917 lei
=
88.823 lei
= 17.189.057 lei
=
13.155 lei
=
4.789 lei
=
27.575 lei
=
67.456 lei
= 1.347.422 lei
=
9.371 lei

Venituri financiare (V2) - TOTAL = 482 lei
 Venituri din dobânzi

=

482 lei

VENITURI TOTALE = V1 + V2 = 19.562.620 lei

F2. Cheltuieli
SC „Transport Local” SA în anul 2018 a efectuat următoarele feluri de cheltuieli,
care după natura lor se grupează astfel: cheltuieli de exploatare şi cheltuieli financiare.
Cheltuieli de exploatare (Ch1) - Total - 18.460.301 lei







Cheltuieli privind consumul de carburanţi
Cheltuieli privind piesele de schimb
Cheltuieli privind alte materiale consumabile
Cheltuieli cu obiecte de inventar
Cheltuieli cu energia şi apa
Cheltuieli privind mărfurile
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=
=
=
=
=
=

280.262 lei
71.827 lei
20.326 lei
18.796 lei
343.287 lei
1.893 lei
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Cheltuieli cu redevenţe şi locaţii de gestiunii, chirii
Cheltuieli cu primele de asigurare
Cheltuieli de reclamă, publicitate şi protocol
Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări
Cheltuieli poştale şi telecomunicaţii
Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate
Cheltuieli cu serviciile executate de terţi
Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte
Cheltuieli cu remuneraţiile personalului
Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială
Cheltuieli din operaţiuni de participare
din care amenzi și penalități
Cheltuieli cu despăgubiri, amenzi şi penalităţi
Alte cheltuieli din exploatare
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor
Cheltuieli cu studiile şi cercetările

2018

=
21.600 lei
=
475.812 lei
=
2.578 lei
=
10.910 lei
=
30.380 lei
=
6.284 lei
=
426.502 lei
=
33.203 lei
= 1.320.298 lei
=
32.141 lei
= 16.135.139 lei
=
24.351 lei
=
55.126 lei
=
3.800 lei
=
175.847 lei
=
7.355 lei

Cheltuieli financiare (Ch2) - Total = 1.611 lei
 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar
 Cheltuieli privind dobânzile

=
=

1.249 lei
362 lei

CHELTUIELI TOTALE = Ch1 + Ch2 = 19.474.977 lei
F3. Venituri şi cheltuieli legate de contractul de asociere
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.
Vă prezentăm situaţia venituri de cotă parte aferente SC “Transport Local” SA
Târgu-Mureş în cadrul Asocierii în participaţiune privind anii 2001-2017:
- An 2001
- An 2002
- An 2003
- An 2004
- An 2005
- An 2006
- An 2007
- An 2008
- An 2009
- An 2010
- An 2011
- An 2012
- An 2013
- An 2014
- An 2015

= 121.898 lei
= 366.553 lei
= 184.820 lei
= 309.167 lei
= 534.436 lei
= 816.755 lei
= 1.256.518 lei
= 1.144.417 lei
= 670.174 lei
= 443.928 lei
= 367.699 lei
= - 239.825 lei
= 538.094 lei
= 276.124 lei
= 737.336 lei
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- An 2016
- An 2017
- An 2018

2018

= 1.318.044 lei
= 1.587.677 lei
= 942.402 lei

Situaţia veniturilor şi cheltuielilor transferate de către Asociere, respectiv
rezultatul aferent anului 2018, defalcat pe luni, se prezintă astfel:
- lei -

LUNA
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
TOTAL

VENITURI
1.514.689
1.425.391
1.487.243
1.473.898
1.527.548
1.507.770
1.208.842
1.099.013
1.326.817
1.560.347
1.514.955
1.431.046
17.077.541

CHELTUIELI
1.350.191
1.299.006
1.352.694
1.349.821
1.357.633
1.286.750
1.305.285
1.276.880
1.319.829
1.459.111
1.433.067
1.344.872
16.135.139

REZULTAT NET
(COTA DE PRIMIT)
164.498
126.385
134.549
124.077
169.915
221.020
- 96.461
- 177.867
6.988
101.236
81.888
86.174
942.402

G. DETERMINAREA REZULTATULUI EXERCIŢIULUI
Conturile de cheltuieli şi conturile de venituri în care se înregistrează în funcţie de
natura lor, cheltuielile respectiv veniturile se închid prin rezultatul exerciţiului.
Rezultatul exerciţiului, respectiv profitul sau pierderea se determină ca diferenţă
între veniturile şi cheltuielile exerciţiului.
În anul 2018 SC “Transport Local” SA prin contul de profit şi pierdere a
înregistrat un profit contabil brut în sumă de 87.642 lei, respectiv un profit net de 64.820
lei.

G1. Rezultatul din exploatare
SC “Transport Local” SA în anul 2018 a realizat un rezultat favorabil din
exploatare efectivă în sumă de 88.771 lei.
Venituri din exploatare - Cheltuieli din exploatare = Profit din exploatare
19.562.138 lei
19.473.366 lei
=
88.771 lei
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G2. Rezultatul financiar
Venituri financiare - Cheltuieli financiare = Rezultatul financiar
482 lei
1.611 lei
=
-1.129 lei
G3. Rezultatul exerciţiului
Venituri totale - Cheltuieli totale = Profit brut
19.562.620 lei - 19.474.977 lei = 87.642 lei
G4. Calculul profitului impozabil
Profitul impozabil se calculează ca diferenţă între veniturile realizate din orice
sursă şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri dintr-un an fiscal, din care se
scad veniturile neimpozabile şi la care se adaugă cheltuielile nedeductibile.
a) Determinarea profitului brut
Venituri totale = 19.562.620 lei
Cheltuieli totale = 19.474.977 lei
Profit brut
=
87.642 lei
b) Determinarea profitului impozabil
Profitul impozabil = Profitul brut + Cheltuieli nedeductibile = 87.462 + 78.745 = 166.387 lei.
Impozit pe profit = 166.387 x 16 % = 26.622 lei, din care se scad 3.800 lei Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal.
Impozit pe profit datorat = 22.822 lei.
Profit net = 87.462 – 22.822 = 64.820 lei.
G5. Repartizarea profitului net
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, precum şi la regiile autonome, profitul aferent anului 2018 a
SC “Transport Local” SA se propune a fi repartizat pentru diminuarea soldului debitor a
rezultatului raportat prin efectul legii.
Propunem Adunării Generale a Acţionarilor SC “Transport Local” SA
Târgu-Mureş repartizarea profitului, pe destinaţia prezentată, care este în conformitate cu
actele normative în vigoare.
Referitor la verificarea gestiunilor, atât în cursul cât şi la finele anului 2018 s-au
efectuat inventarierile planificate, dispuse, sau ori de câte ori au avut loc modificări de tarife
şi preţuri. Rezultatele inventarierilor au fost valorificate, şi operate în evidenţa contabilă.
Bilanţul contabil la 31.12.2018 s-a întocmit pe baza balanţei de verificare, a cărei
solduri au fost verificate şi prezintă o imagine clară şi fidelă a situaţiei patrimoniului şi a
contului de profit şi pierdere.
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Propunem Adunării Generale a Acţionarilor SC „Transport Local” SA aprobarea
Bilanţului contabil, Raportului de gestiune, Raportului cenzorilor, respectiv descărcarea de
gestiune a Consiliului de administrație pe anul 2018.

DIRECTOR GENERAL,
Tatár Béla

DIRECTOR ECONOMIC,
dr.ec. Csegedi Sándor
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