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ANUNł
În atenŃia operatorilor de transport rutier, câştigători ai traseelor incluse în
Programul de transport public judeŃean de persoane prin curse regulate, valabil pentru
perioada 2008-2011, în judeŃul Teleorman, urmare licitaŃiilor electronice din datele de
30.04.2008 şi 30.05.2008
În conformitate cu prevederile art. 61 din Ordinul nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor
de aplicare a Legii nr. 92/2007, operatorul de transport rutier va utiliza tarifele (lei/călători x km)
stabilite prin hotărâre a Consiliului JudeŃean Teleorman, calculate în conformitate cu normele-cadru
privind stabilirea ajustarea şi modificarea tarifelor, elaborate de către A.N.R.S.C.
În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public
judeŃean de persoane prin curse regulate, veŃi depune până la data de 18.06.2008, la Registratura
Consiliului JudeŃean Teleorman un dosar conŃinând următoarele documente:
- certificatul de înregistrare al societăŃii (copie);
- fişa de prezentare (informaŃii privind sediul social principal, după caz, puncte de lucru în
judeŃul Teleorman, telefon, fax, numele administratorului, persoanei de contact);
- licenŃa de traseu eliberată de către A.R.R. – AgenŃia Teleorman, însoŃită de Caietul de
sarcini aferent acesteia (copie).
Potrivit prevederilor art. 20, alin. (1) din Ordinul A.N.R.S.C. nr. 272/2007, veŃi mai depune:
- cererea de stabilire a tarifelor, care conŃine tarifele solicitate, inclusiv T.V.A.;
- justificarea propunerii de stabilire a tarifelor, pe baza unui memoriu tehnico-economic
care prezintă oportunitatea fundamentării tarifelor
- structura pe elemente de cheltuieli prezentate în anexa la Ordinul A.N.R.S.C. nr.
272/2007;
- fişele de fundamentare pentru stabilirea tarifelor;
- alte date şi informaŃii necesare fundamentării tarifelor propuse;
Tarifele pentru serviciile de transport public local de persoane efectuat prin curse regulate se
fundamentează fără includerea TVA în cheltuielile materiale, aceasta urmând să fie aplicată la
totalul cheltuielilor rezultate plus cota de profit rezonabilă.
Pentru relaŃii suplimentare vă puteŃi adresa d-lui ing Viişoreanu Florian, consilier în cadrul
Compartimentului transporturi judeŃene din cadrul Consiliului JudeŃean Teleorman, cam. 64, parter.

