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Compartiment transport public de cllAtori, siguranţa circulaţiei

Raport
privind

obligaţiile de

serviciu public de transport cu autobuzul

şi

tramvaiul pentru anul 2015

Art.7) alin. (1) din Regulamentul (CE) 137012007 prevede ca " Fiecare autoritate compctcntă
anual un raport cumulativ privind obligaţiile de serviciu public de care este răspunzătoare,
operatorii de serviciu public selectaţi şi plăţile compensatorii şi drepturile exclusive acordate operatorilor
de serviciu public respectivi sub forma rambursării. Raportul în cauză trebuie să facă distincţia intre
transportul cu autobuzul şi transportul pe şine, să permită monitorizarea şi evaluarea funcţionării, a calităţii
şi a finanţării reţelei de transport în comun şi să furnizeze, dacă este cazul, informaţii cu privire la natura şi
intinderea eventualelor drepturi exclusive acordate".
Conform art. 2, lit. e) din Regulamentul (CE) 137012007 prin "obligaţie de serviciu public" se
înţelege
cerinţă definită sau stabilită de către o autoritate competentă, pentru a asigura
servicii publice de transport de călători de interes general, pe care un operator, dacă ar ţine
seama de propriile sale interese comerciale, nu şi le-ar asuma sau nu şi le-ar asuma în aceeaşi
măsură sau în aceleaşi condiţii Iară a fi retribuit. În baza acestor articole s-a întocmit următorul
raport.
1. Raport privind obligaţiile de serviciu public de transport cu autobuzul:
- prestarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze se
face în baza contractului de delegare a gestiunii nr. 15884/2009, modificat prin H.C.L. nr.254/2015, de
către S.c. Microbuzul S.R.L. Botoşani;
- în anul 20 I 5 s-au plătit subvenţii pentru transportul pensionarilor,elevilor şi al persoanelor cu handicap în
valoare de 1.14S.017Iei;
- drepturile exclusive acordate sunt cele de exploatare a staţiilor publice pentru transportul cu autobuze.
- indicatorii de performanţă sunt prevăzuţi în anexa nr. 6 la contractual de delegare a gestiunii nr.
15884/2009.
2. Raport privind obligaţiile de serviciu public de transport cu tramvaiul:
- prestarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate efectuate cu tramvaie se face
in baza contractului de delegare directă a gestiunii nr. 4682/2010 , de către S.C. Eltrans S.A. Botoşani;
- in anul 2015 s-au plătit subvenţii pentru transportul pensionarilor.elevilor şi al persoanelor cu handicap in
valoare de 2.806.614 lei;
- drepturile exclusive acordate sunt cele de exploatare a:
1. Linie de tramvai-traseul A;
2. Linie de tramvai-traseul B:
3. Reţea contact traseul A;
4. Reţea contact traseul B;
5. Staţie redresare;
6. Terenuri in suprafaţă de 22.757,91 mp.
publică
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