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REFERAT
privind completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara
prevăzute în Anexa la HCLMT nr. 34/02.02.2016, aprobarea tarifului lei/km pentru
transportul cu autobuzul şi troleibuzul, precum şi aprobarea altor tarife
Consiliul Local al Municipiului Timişoara
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 255/2009 s-a aprobat reactualizarea tarifelor
prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 397/26.09.2006, cu rata inflaţiei aferentă
anilor 2006 – martie 2009, iar prin HCLMT nr. 225/2010 tarifele au fost modificate şi
completate.
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 62/01.03.2011, Hotărârea Consiliului Local nr.
9/31.01.2012 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 34/02.02.2016 s-a aprobat modificarea şi
completarea tarifelor la transportul urban de călători.
Prin adresele cu nr. nr. 25318/22.11.2016, 26391/06.12.2016 şi 26392/06.12.2016,
înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RE2016-002388/06.12.2016, Regia
Autonomă de Transport Timişoara, solicită aprobarea tarifului lei/km la transportul cu
autobuzul, aprobarea tarifului pentru solicitare şi copiere documente, aprobare tarife pentru
inchiriere utilaje, autobuze, spaţii publicitare, etc. aprobate de Consiliul de Administraţie al
Regiei Autonome de Transport Timişoara prin Hotărârile nr. 271/27.10.2016, 284/29.11.2016 şi
nr. 288/29.11.2016, precum și Nota de fundamentare a tarifului lei/km la transportul cu
autobuzul.
Ca urmare a dării în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara a
proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” prin
HCLMT nr. 260/26.05.2015, precum şi a prevederilor din Cererea de finanţare aferentă
proiectului, biletul unei călătorii pentru transportul naval este de 1 leu, astfel se impune
completarea tarifelor prevăzute în Anexa la HCLMT nr. 34/2016.
De asemenea la tarifele prevăzute în Anexa la HCLMT nr. 34/2016 s-a adăugat şi tariful
pentru transportul cu bicicleta, tarif aprobat prin HCLMT nr. 335/31.07.2015, astfel încat toate
tarifele să fie cuprinse într-un singur act normativ.
Prin art. 2 din HCLMT nr. 34/2016 s-a aprobat tariful lei/km la transportul cu
troleibuzul, tarif cu TVA. Având în vedere faptul că TVA-ul se modifică începând cu 1 ianuarie
2017 se impune recalcularea tarifului la troleibuz fără TVA, fără a depăsi cel aprobat prin
HCLMT nr. 34/2016.
Potrivit art. 291 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cota standard se
aplică asupra bazei de impozitare pentru operaţiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau
care nu sunt supuse cotelor reduse, iar nivelul acesteia este:
a) 20% începând cu data de 1 ianuarie 2016 şi până la data de 31 decembrie 2016;
b) 19% începând cu data de 1 ianuarie 2017.
Potrivit art. 43 alin. (8) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi
publice, pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilităţi publice, cum sunt eliberarea
acordurilor şi avizelor, verificarea documentaţiilor tehnico-economice, expertizele tehnice,
service-ul instalaţiilor de utilizare şi altele asemenea, tarifele şi taxele se fundamentează pe

tipuri de lucrări sau servicii prestate de operatori şi se aprobă prin hotărâri ale autorităţilor
deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale.
În vederea respectării prevederilor mai sus menţionate, RATT solicită aprobarea tarifelor
pentru alte activităţi conexe activităţii de bază cum ar fi: inchiriere utilaje, închirieri autobuze,
spaţii publicitare, etc. .
Potrivit art. 17 alin. (1) lit. m) şi o) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport
public local, consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti
au următoarele atribuţii:
- stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public
local de persoane, cu respectarea prevederilor legale privind modalitatea de gestionare a
serviciului;
- asigurarea resurselor bugetare pentru susţinerea totală sau parţială a costurilor de transport
public de persoane pentru unele categorii sociale defavorizate, stabilite prin hotărâri ale
consiliilor locale, ale consiliilor judeţene, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti,
după caz, ori prin lege.
Articolul 43 lit. b) şi d) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local
stipulează că procedura de stabilire a tarifelor percepute pentru prestarea serviciului de transport
public local de persoane trebuie să ţină seama, printre altele, de următoarele reguli:
- tarifele se actualizează periodic prin indexare cu indicele de creştere a preţurilor de consum,
prin hotărâre a consiliilor locale, consiliilor judeţene sau a Consiliului General al Municipiului
Bucureşti, după caz;
- modificarea tarifelor sau a subvenţiilor se aprobă prin hotărâre a consiliilor locale, consiliilor
judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 192/23.11.2012 privind aprobarea
Protocolul de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai
Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, precum şi hotărârile Consiliului Local
privind aprobarea modalităţii de acordare a gratuităţii la transportul urban cu mijloace de
transport în comun de suprafaţă conform Legii nr. 448/2006;
Conform O.U.G. nr. 36/2001 privind regimul preturilor şi tarifelor reglementate care se
stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei, potrivit căreia tarifele Regiei Autonome de Transport
Timişoara nu se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei.
Ţinând cont de toate cele mai sus prezentate propunem spre aprobare:
- completarea tarifelor prevăzute în Anexa la HCL nr. 34/02.02.2016 la transportul urban
de călători în Municipiul Timişoara, conform Anexei 1;
- tarifele pentru alte activităţi prestate de către Regia Autonomă de Transport Timişoara,
conform Anexei 2;
- tariful de 6,96 lei/km, fără TVA, la transportul cu autobuzul, şi tariful de 11,71 lei/km,
fără TVA la transportul cu troleibuzul.
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