
Anexa 
La Hot ă rarea CJ lalomita nr.  o23  din  a,/ 04 2023 

„6.6 Valoarea estimat ă  a contractului de delegare" 

Cu referire la valoare, Regulamentul 1370/2007, stipuleaz ă : „ prin „valoare" se intelege valoarea 
unui serviciu, a unei rule, a unui contract de servicii publice sau a unui reghn de compensare pen tru 
transportul public de cilleitori si care este echivalentul remuneratiei totale, tnainte de aplicarea TVA, 
cuvenia operatorului sau operatorilor de serviciu public, inclusiv compensatia de once fel pleititcl de 
autoriteitile publice venitul din veinzarea biletelor care nu este restituit autorită tii competente in 

Valo  area total ă  a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public judetean 
reprezint ă  echivalentul remuneratiei totale pe intreaga durat ă  de valabilitate a contractului, inainte de apli-

carea TVA, cuvenit ă  operatorului de transport, reprezentand num ă rul de km planificati multiplicat cu 
tariful per kilornetru la care se adaug ă  profitul rezonabil. 

Valoarea estimat ă  a contractului de delegare se realizeaz ă  pornind de la valoarea anual ă  estimat ă  a 
serviciului pentru fiecare traseu din programul judetean de transport ş i in mod corespunz ă tor valoarea 
pentni fiecare grup ă  de trasee, prin insumarea valorilor aferente grupei respective de trasee, pe baza unei 
analize tehnico economice ş i de eficientă  a costurilor de operare, raportate la programul de transport 

propus. 
Valoarea total ă  a serviciului pentru fiecare traseu s-a calculat pe baza elementelor de cheltuieli din 

cadrul Anexei nr. 2 la Ordinul pre ş edintelui AutoritAbii Nabionale de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilit ă ti Publice nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, 
ajustarea ş i modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local ş i judebean de persoane, cu 

modifickile ş i complet ă rile ulterioare, prezentat ă  mai jos. 

Elemente de eheltuieli pentru calculul vaorii serviciului 

Nr. 
crt. 

ELEMENTE DE CHETUIELI Valuri anuale — lei 

I. Cheltuieli materiale: 
Carburanbi 
Energie electric ă  
Amortizare 
Service auto (intrebinere-reparabii) 
Schirnb ulei 
Schimb filtru 
Schimb antigel 
Piese de schimb 
Alto chetuieli materiale 

IL Cheltuieli cu taxe/impozite 'I autorizaDii 
Inspecbia tehnic ă  perioadic ă  
Asigurare de ră spundere civilă  auto obligatorie 
Asigurarea CASCO 
Licenb ă  comunitar ă  
Impozit pe Mijloc de transport 
Impozit pe terenuri pentru parcare 
Impozit pe cl ă diri 
Redevenb ă  
Taxd de mediu 
Alto cheltuieli Cu taxe/impozite 'i. autorizabii 

III. Cheltuieli cu salariile personalului, din care: 
- salarii 
- coutribubii sociale obligatorii 
- alte drepturi asirnilate salariilor 



Nr. 
at. 

ELEMENTE DE CHETUIELI Valor! anuaie - lei 

IV.  Cheltuieli de expIoatare (I+IP-III) 
V.  Cheltuieli financiare 
VI.  Total eheltuieli (IV+V) 
VII.  Profit 
VIII.  Valo  are totalri servieli de transport (VI-FVID 

Calculul eheltuielilor aferente fiecdrui traseu din eele propuSe s-a realizat pornind de la num ă ral 

anual de ki1ometrii planificati pentru fiecare traseu in parte. Pentru calculul numdrului anual de kilometri 
planifieati s-au luat in considerare un num ăr de 260 zile lucr ă toare (L-V) un numdr de 105 zile de 

s ă mbă tă  ş i duminied. S ă rb ă torile legale sunt considerate: 1 ianuarie, Prima zi de Pa ş te, Prima zi de 

Cră ciun. 

Numă r kilometrii planificati anual pe trasee si grupe de trasee 

Nr. 
grup ă  

Cod 
traseu 

Descriere traseu Km pe 
sens 

Nr. 
curse 
L-V 

Nr. 
curse 
U.S 

Nr. 
curse 
L-D 

Nr. km 
planificati 
anual pe 
traseu 

Nr. kin 
planificati 
anual pe 

grup ă  
Grupa 

01 001 Slobozia - Ciulnita - Bue ş ti 21 3 3 72.072 158.344 1 
01 002 Slobozia - Ciulnita - Burdu ş elu 32 2 2 86.272 
02 003 S1obozia - Gh. Doja 22 2 3 25.052 

337.720 2 
02 004 Slobozia - C ă ză ne ş ti - Coeora 43 2 53.664 
02 005 Slobozia - Ciochina - Rovine 47 3 100.636 
02 006 Slobozia - Ciochina - S ă lcioara 48 2 2 129.408 
02 007 Slobozia - Mt. Buzau - S ă ră teni 40 1 28.960 
03 008 Slobozia - Bucu - Gh. Lazar 18 2 4 70.848 

439.976 3 03 009 S1obozia - Iazu - Valea 32 4 66.560 
03 010 Slobozia - Ţă ndarei - Fete ş ti 76 3 165.072 
03 011 Slobozia - Fră tile ş ti - Ţă ndă rei 34 3 3 137.496 
05 015 Slobozia - Suditi 22 1 11.440 

367.904 5 05 016 Ţă ndă rei - aura Vă ii 16 2 11.840 
05 017 Fete ş ti - Movila - Slobozia 68 7 344.624 
06 018 Urziceni - Malu Row 13 3 3 48.516 

364.258 6 

06 019 Urziceni - Ciocarlia 12 6 44.928 
06 020 Urziceni - Jilavele 13 6 56.472 

06 021 
Urziceni - Adancata - Patru 
Frati 32 2 2 86.272 

06 022 Urziceni - Jilavele - Moldoveni 25 2 1 2 78.150 

06 023 
Urziceni - Patru Frati - 
Ră duleş ti 32 3 49.920 

08 029 Urziceni - Garbovi 18 2 2 44.784 

498.128 8 08 030 Urziceni - Ion Roată  15 12 8 6 233.640 
08 031 Urziceni - Grinda ş i 26 2 4 107.744 

08 032 Urziceni - Grindu 30 3 3 111.960 

09 033 Fete ş ti - Bordu ş ani 13 2 5 3 82.316 204.564 9 
09 034 Fele ş ti - Vlă deni 28 2 3 2 122.248 
10 035 Ţă ndă rei - Giurgeni 21 3 45.612 

10 10 036 Tă ndă rei - Luciu 18 3 28.080 118.118 
10 037 Tă ndă rei - Platone ş ti 9 1 3.330 

10 038 Ţă ndă rei - Valea Ciorii - Buc ş a 22  1 1 1 41.096 
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Nr. 
grup ă  

Cod 
traseu Descriere traseu Km pe 

sens 

Nr. 
curse 
L-V 

Nr. 
curse 
L-S 

Nr. 
curse 
L-D 

Nr. km 
planificati 
anual pe 
traseu 

Nr. km 
planiticati ' anual pe 

grup ă  
Grupa 

Total 
	

2.489.012 2.489.012 
Nr. curse L-V — numă r curse Luni-Vineri (zilele 1,2,3,4,5) 
Nr. curse L-S — numă r curse Luni-S ă mbă tă  (zilele 1,2,3,4,5,6) 
Nr. Curse L-D — num ă r curse Luni-Duminic ă  (zilele 1,2,3,4,5,6,7) 

Pentru o prezentare tacit de urm ă rit pentru fiecare dintre cele 30 de trasee care fac parte din propu-

nerea de program de transport j ade ţ ean prin curse regulate pentru perioada 2023-2032 la nivelul jude ţului 

elementele de cheltuieli pentru fiecare categoric de eheltuieli vor fi prezentare tabelar, separat 
pentru fiecare categoric mare de cheltuieli, pe orizontal ă . 

Elementele de cheltuieli pentru cele 30 de trasee din programul de transport propus pentru 
perioada contractelor de delegare vor fi prezentate tabelar, pentru fiecare categoric de eheltuieli: cheltuieli 

materiale, cheltuieli cu taxe/impozite ş i autorizabii, cheltuieli cu salariile personalnlui. Estimarea 

cheltvielilor a luat in calcul ş i posibilele cre ş teri ale prekurilor pe perioada contractelor de delegare. 
Estimarea cheltuielilor s-a realizat cu luarea in eonsiderare a situaPiilor de operare a transportului 

public de că l ă tori in conformitate cu cerinbele actuale privind normele de poluare 9 cu caracteristicile 
tehnice de performanh ă  proprii mijloacelor de transport destinate transportului c ă l ă torilor la nivelul 
Uniunii Europene, in baza unei analize tehnico-economice ş i de eficienţă  a costurilor de operare raportate 
la noul program de transport propus. in ceea cc prive ş te preburile utilizate la estimarea cheltuielilor 
prilejuite de efectuarea serviciilor pe trasee, acestea au fost preluate de pe pia ţ a de profil, cu includerea 
unor cre ş teri, uttnare a evolubiei normale a acestora de pe piab ă . 

Estimarea cheltuielilor s-a realizat la nivel anual, pentru fiecare traseu in parte, func ţ ie de volumul 
prestaţ iei de transport — num ă rul anual de kilometrii planifica ţ i calculat in baza programului de transport, 
la valori Era TVA. 
Estimare cheltuieli rnateriale 
Carburang 

Estimarea cheltuielilor cu carburan ţ ii s-a realizat pe baza pre ţ urilor de achizi ţ ie in vigoare ş i 
consumurilor normate standard men ţ ionate de produc ă torii de autovehicule de transport public de 
persoane de capacit ăţ i adaptate dup ă  capacit ăţ ile de transport (locuri) prezentate in cadrul programului de 
transport. Pre ţul carburantului luat in calcul in estimarea cheltuielilor a fast eel practicat pe pia ţă  la data 

determin ă rii valorii estimate a contractelor de delegare. 
Amortizare 

Estimarea cheltuielilor cu amortizarea s-a realizat conform legislaţ iei in vigoare privind calculul 
amortiz ă rii ş i cu luarea in considerare a unor autovehieule de transport public care respect ă  normele 
actuale de poluare ş i un anurnit grad de confort pentru utilizatori, precum ş i a efectivului de autovehicule 
necesare a echipa traseele conform noul program de transport propus. Cheltuielile cu amortizarea au fost 
raportate la durata de arnortizare liniar ă  prevă zută  pentru autovehiculele de transport public. Estimarea 
cheltuielilor cu amortizarea s-a realizat pe baza preturilor de achizi ţ ie existente pe pia ţ a local ă  
autovehicule de transport public (cu capacit ăţ i minime solicitate prin programul de transport): 
exemplificativ, pentru un autovehicul nou cu a capacitate de p ă nă  in 22 locuri s-a considerat 65.000 euro 

ea preţ  de referinţă  iar pentru autobuze cu capacitate >23 locuri s-a considerat 95.000 euro ca pre ţ  de 
referinţă . Amortizarea s-a apreciat prin prisma duratei de func ţ ionare normale a mijloacelor de transport, 
astfel cum este specificat ă  in cadrul Catalogului mijloacelor fixe ş i duratelor normale de func ţ ionare, 
pentru autobuze durata normal ă  de funeţ ionare fund cuprins ă  intre 4 ş i 8 ani. 
Avă nd  in vederea aplicarea prevederilor Ordonan ţ ei de Urgenţă  a Guvernului nr. 71/2021 privind 
promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, in sprijinul unei mobilit ăţ i en emisii sc ă zute, 
pentru abrogarea Ordonan ţ ei de urgen ţă  a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de 
transport ruder nepoluante i eficiente din punct de vedere energetic ş i a Legii nr. 37/2018 privind 
promovarea transportului ecologic, in calculul amortiz ă rii s-a mat in considerare ş i amortizarea 
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vehiculelor nepoluante, in acord cu ţ inta de 18,7% din total vehicule de tip M2 care fac obiectul contrac-
telor de delegare. 
Preţul estirnativ de achizi ţ ie al unui autobuz tip M2 nepoluant (electric) este circa 250.000 aim. 
Service auto (intreţ inere-reparalii) 
Cheltuielile Cu intre ţ inerea ş i reparatiile au fost estimate pe baza num ă rului de autovehicule necesare a 
echipa traseele de transport, pe capacitatea solicitat ă  a acestora prin noul program de transport, a 
preţurilor practicate pe piata local ă  de service-uri auto. Estirn ă rile au vizat autovehicule cu performan ţ e 
care respect ă  prevederile actuale in materie de grad de poluare ş i confort, av ăndu-se în vedere cele mai 
mici costuri de contractare de servicii ş i pre ţ uri de achizi ţ ie pe pi* service-urilor auto locale, 
Cheltuielile cu service-ul auto includ ş i cheltuielile cu anvelopele. Estimarea cheltuielilor cu anvelopele s-
a realizat pe baza num ă rului de kilometri planificati pe fiecare traseu, a num ă rului de autovehicule care 
echipeaz ă  traseele conform noului program de transport propus, a pre ţurilor medii practicate de produc ă -
torii de anvelope pentru autovehicule de transport public de persoane, valabile la data realiz ă rii prezentei 
documenta ţ ii ş i a duratei de viaţă  a acestora (circa 100.000 km), 
Materiale consumabile (ulei, JUtre aer, habitaclu, combustibil, antigel) 
Cheltuielile cu astfel de materiale consumabile au fost estimate pe baza num ă rului de kilometri planifiea ţ i 
pe fiecare traseu, a num ă rului de autovehicule care echipeaz ă  fiecare traseu ş i a capacit ă tii acestora, astfel 
cum sunt solicitate prin noul program de transport propus, a pre ţurilor practieate pe piat ă  de diferi ţ i 
produc ă tori pentru astfel de consumabile, valabile la data determin ă rii valorii estimate, a consumurilor 
normate standard. 
Piese de schimb 
Cheltuielile  en piesele de schimb s-au estimat pe baza unei analize a eficientei costurilor de operare in 
practica eurent ă  a transportului public. Valorile sunt diferite func ţ ie de cap acitatea vehiculelor care 
echipează  fieeare traseu. Valoarea acestei categorii de cheltuieli depinde in mare m ă sură  de vechimea 
parcului auto pus la dispozi ţ ie de că tre operatorii de transport. Estim ă rile s-au detenninat av ăndu-se in 
vedere cele mai mici costuri de contract= de servicii ş i preţuri de achizitie. 
Ake cheltuieli materiale 
În accast ă  categoric este inclus ă  o sumă  cc reprezintă  alte cheltuieli materiale neprev ă zute raportate la 
aetivitatea de transport public jude ţ ean. Estimarea altor cheltuieli materiale a inclas ş i posibile cre ş teri ale 
preturilor pe durata contractelor de delegare (10 ani). 
Estimarea cheltuielilor materiale nu include TVA. 
Estimate cheltuieli cu taxe/impozite ş i autorizatii 
Inspectia tehnică  periodică  
Estimarea cheltuielilor cu inspec ţ ia tehnică  periodică  s-a realizat cu luarea in considerare a unn ă toarelor 
elemente: 
- numă rul de autovehicule prev ă zute pentru fiecare traseu, astfel cum este solicitat in cadrul programului 
de transport; 
- faptul c ă  ITP se face la 6 luni pentru autovehicule transport persoane care au rnai rnult de 8 locuri pe 
seaune in afara locului condue ă torului; 
- preturile practicate pe pia ţ a local ă  pentru prestarea serviciilor de ITP a vehiculelor de transport persoane 
care se incadreaz ă  in capacit ă tile minime menţionate in propunerea de program de transport, valabile la 
data determină rii valorii estimate; 
Asigurare de ră spundere civilă  auto obligatorie — RCA 
Estimarea cheltuielilor cu asigurarea de r ă spundere civil ă  auto obligatorie s-a realizat land in consi-
derare: 
- numă rul de autovehicule prev ă zute pentru fiecare traseu, astfel cum este solicitat în eadral programului 
de transport; 

capacitatea minim ă  necesar ă  a autovehiculelor prev ă zute pentru fiecare traseu in parte, astfel cum este 
solicitată  in programul de transport; 
- pre ţurile practicate pe piata local ă  de societ ăţ ile de asigurare, valabile la data determin ă rii valorii 
estimate; 
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Asigurare CASCO 
Estirnarea cheltuielilor cu asigurarea CASCO s-a realizat lu ănd  hi  considerare: 
- numă rul de autovehicule prev ă zute pentru fiecare traseu, astfel cum este solicitat in eadrul programului 
de transport; 

capacitatea minima necesar ă  a autovehiculelor prevă zute pentru fiecare traseu, astfel cum este solicitat 
in programul de transport propus; 
- preţurile practicate pe pia ţ a local ă  de societă tile de asigurare, valabile la data determin ă tii valorii 
estimate. 
Licenţ a comunitarci 
Estimarea cheltuielilor cu licenta comunitar ă  a luat in calcul num ă rul de autovehicule de pe traseu ş i 
preţurile ARR pentru eliberarea licen ţ ei comunitare pentru transportul de persoane (706 lei pe 10 ani) ş i a 
copiei confonne a licenţ ei comunitare de persoane (260 lei). 
Taxa de drum 
Estimarea cheltuielilor cu taxa de drum s-a raportat la numă rul de autovehicule de pe traseu ş i capacitatea 
acestora ş i la valoarea acestor taxe, astfel cum este prevă zută  in reglement ă rile legale. Ordonanţ a nr. 15 
din 24 ianuarie 2002 privind aplicarea tarifului de utilizare ş i a tarifului de trecere pe re ţ eaua de drumuri 
naţ ionale din Romania cu modifică rile ş i complet ă rile ulterioare prevede tarifele utilizate pentru taxa de 
drum pentru vehicule de transport persoane  Cu  mai mult de 9 locuri pe scaurie (inclusiv conduc ă torul 
auto) ş i maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conduc ă torul auto) la 320 euro pentru o perioad ă  de 12 
luni ş i la 560 de euro pentru o perioad ă  de 12 luni pentru autovehiculele de transport persoane cu mai 
mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conduc ă torul auto). 
Asigurarea de rise a bagajelor ş i persoanelor 
Estimarea cheltuielilor cu asigurarea de rise a bagajelor ş i persoanelor s-a raportat la numă rul de 
autovehicule de pe traseu. 
Impozit pe terenuri pentru parcare 
Pentru estimarea cheltuielilor cu impozitul pentru terenuri pentru pareare s-a luat  hi  considerare o sum ă  
fixă  pentru fiecare traseu raportat ă  la numă rul de autovehicule prev ă zute pc fiecare traseu, cu respectarea 
valorii impozitelor pe terenuri astfel cum sunt reglementate de ANAF ş i cu luarea in considerare a unor 
posibile creş teri in anii urm ă tori. 
Alte cheltuieli cu taxe, impozite ş i autorizatii 
Estimarea acestor cheltuieli include un procent din cheltuielile  cu  taxe, impozite ş i autorizaţ ii 
reprezent ă nd alto cheltuieli (neprev ă zute) prilejuite de modificarea diferitelor taxe, impozite ş i autorizaţ ii 
necesare pentru desfăş urarea serviciului de transport public. 
Estimare cheltuieli cu salariile personalului 
Cheltuielile cu personalul s-au fundamentat  in fun* de prevederile legale in materie ş i  în  corelaţ ie cu 
principiul eficienţ ei economice. Estimarea cheltuielilor cu salariile personalului pentru fiecare traseu s-a 
realizat pornind de la urmă toarele aspecte: 

asigurarea venitului minim garantat pe economic, astfel cum este prevă zut de reglement ă rile actuale, in 
concordanţă  cu nivelul salariilor stabilite in sectorul de activitate ş i la nivelul judetului; 
- contribuţ iile sociale obligatorii; 
- pentru fiecare traseu au fost prevă zut un num ă r de conduc ă tori auto, functie de curse pe zile ale 
s ăptă mă nii ş i ore de exploatare pe fiecare traseu, cu respectarea prevederilor legale in coca cc  prive ş te 
programul de mune ă  ş i timpul de condueere auto ş i o persoan ă  de specialitate desemnat ă  să  conducă  
permanent ş i efectiv activitatea de transport cu certificat de compete* profesional ă  eliberat de Autori-
tatea Rutier ă  Romană  („ARR"). 
Estimarea valorii totale a serviciilor de transport a inclus un nivel al profitului rezonabil de 6,45% prin 
raportare la rata SWAP comunicată  pe pagina http://www.ajutordestat.roidespre-noi/rate-swap-sieg/  a 
Consiliului Concuren ţ ei, valabile de la 01.07.2022 la 31.12.2022 pentru contraetele cu o durat ă  de 10 ani. 
Rata profitului rezonabil de 6,45% este rezultat ă  din 5,45% - rata SWAP aferent ă  unui contract cu o 
durată  de 10 ani la care se adaug ă  100 puncte de bază  (1%). 
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De asemenea, in eadrul valorii totale a serviciilor de transport au fost incluse eheltuieli indi-
reete, administrative si generale ale operatorului de transport ea si cota parte din cheltuielile de ex-
ploatare. 

În tabelul urm ă tor este prezentat ă  valoarea toted a serviciilor pe categorii de cheltuielile totale, cu 
includerea profitului rezonabil, pentm fiecare dintre cele 30 trasee din programul de transport propus pe 
perioada contractelor de delegare. 
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Estimare valoare totala servicii de transport - lei 

Nr. 
grap ă  

Cod 
traseu 

Descricre traseu 
Km 
pe 

Total 
cheltuieli 
materiaie 

Total 
cheltuieli cu 

taxe/impozite 
. 	. 

si automata- 
alsens 

Cheltaieli 
cu 

s 	ariile 

Total 
cheltuieli 
directe 

Alte cheltuieli 
(indirecte, 

administrative 
generale) 	' 

Total 
cheltuieli 

Profit 
6,45% 

Valoare totali 
anuală . servicii 

lxansport/traseu 

01 001 
S1obozia - Cinlni ţ a - 
Bue*ti 21 431.046,40 47.520,00 194.022,00 672.588,40 53.807,07 726.395,47 46.852,51 773.247,97 

01 002 
Slobozia - CiuLai ţ a - 
BurduMu. 32 506.522,15 29.700,00 194.022,00 730.244,15 58.419,53 788.663,68 50.868,81 839.532,49 

02 003 S1obozia - Gh. Doja 22 231.368,23 29.700,00 165 108,00 426176,23 34.142,10 460.918,33 29.729,23 490.647,56 

02 004 
Slobozia - azdne ş ti - 
Cocora 43 243.304,57 23.760,00 92.292,00 359.356,57 28.748,53 388.105,09 25.032,78 413.137,87 

02 005 
Slobozia - Cioclrina - 
Rovine 47 474.826,52 29.700,00 165.708,00 670.234,52 53.618,76 723.853,28 46.688,54 770.541,81 

02 006 
Slobozia - Ciochina - 
S ă1doara 48 666.201,97 59.400,00 165.708,00 891.309,97 71.304,80 962.614,77 62.088,65 1.024.703,42 

02 007 
S1obozia - Mt. Buzdu 
- Skă teni 40 186.162,04 23.760,00 92.292,00 302.214,04 24.177,12 326.391,16 21.052,23 347.443,39 

03 008 
Slobozia - Bacu - Gh. 
Lază r 18 490.572,24 59.400,00 170.427,00 720.399,24 57.631,94 778.031,18 50.183,01 828.214,19 

03 009 
Slobozia - Iazu - 
Valea Ciorii 32 378.060,47 29.700,00 152.073,00 559.833,47 44.786,68 604.620,15 38.998,00 643.618,14 

03 010 
Slobozia - ră ndArei - 
Feteti 76 695.370,52 29.700,00 170.427,00 895.497,52 71.639,80 967.137,32 62.380,36 1.029.517,68 

03 011 
Slobozia - Fră tileş ti - 
Ţă ndă rei 34 517.409,13 47.520,00 317.259,00 882.188,13 70.575,05 952.763,18 61.453,23 1.014.216,41 

05 015 Slobozia - Sudiţ i 22 135.548,58 29.700,00 104.876,00 270.124,58 21.609,97 291.734,54 18.816,88 310.551,42 

05 016 Tă ndă rei - Gura Vă ii 16 136.836,99 29.700,00 86.522,00 253.058,99 20.244,72 273.303,71 17.628,09 290.931,80 

05 017 
Fete§ti - Movila - 
Slobozia 68 1.406.144,04 89.100,00 325.124,00 1.820.368,04 145.629,44 1.965.997,48 126.806,84 2.092.804,32 

06 018 Urziceni - Malu Rc:qii 13 298.283,96 29.700,00 162.562,00 490.545,96 39.243,68 529.789,64 34.171,43 563.961,07 

06 019 Urziceni - Ciocarlia 12 214.434,93 23.760,00 162.562,00 400.756,93 32.060,55 432.817,48 27.916,73 460.734,21 

06 020 Urziceni - filavele 13 422.610,47 59.400,00 162.562,00 644.572,47 51.565,80 696.138,27 44.900,92 741.039,19 
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Nr. 
grup ă  

Cod 
traseu 

Descriere traseu 
Km 
pe 

Total 
cheltuieli 
materiale 

419.897,15 

Total 
cheltuieli cu 

taxe/impozite 
si autonz

. n.. 
at 

29.700,00 

alsens 

Cheltuieli 
cu 

.. 
s made 

162.562,00 

Total 
cheltuieli 
directe 

612.159,15 

Alte cheltuieli 
(indirecte, 

administrative, 
generale) 

48.972,73 

Total 
cheItuieli 

661.131,88 

Profit 
6,45% 

42.643,01 

Valoare total ă  
anuală  servicii 

transport/traseu 

703.774,89 06 021 
Urziceni - Adâncata - 
Patru Fra ţ i 32 

06 022 
Urziceni - Jilavele - 
Moldoveni 25 492.435,95 59.400,00 162.562,00 714.397,95 57.151,84 771.549,78 49.764,96 821.314,75 

06 023 
Tjrziceni - Pam Fraţ i 
- Ră duleş ti 32 302.806,29 29.700,00 89.146,00 421.652,29 33.732,18 455.384,47 29.372,30 484.756 77 

08 029 Urzieeni - Gârbovi 18 307.919,33 29.700,00 133.719,00 471.338,33 37.707,07 509.045,40 32.833,43 541.878,83 

08 030 Urziceni - Ion Roată  15 739.798,69 47.520,00 317.259,00 1.104.577,69 88.366,21 1.192.943,90 76.944,88 1.269.888,78 

08 031 Urziceni - Grinda§i 26 609.415,34 59.400,00 170.427,00 839.242,34 67.139,39 906.381,73 58.461,62 964.843,35 

08 032 Urziceni - Grindu 30 524.295,20 29.700,00 170.427,00 724.422,20 57.953,78 782.375,98 50.463,25 832.839,23 

09 033 Fete§ti - Bordu§ani 13 462.542,26 59.400,00 194.022,00 715.964,26 57.277,14 773.241,40 49.874,07 823.115,47 

09 034 Fete§ti - Vl ă deni 28 492.464,40 29.700,00 194.022,00 716.186,40 57.294,91 773.481,32 49.889,54 823.370,86 

544.944 98 10 035 făndă rei - Giurgeni 21 310.586,34 29.700,00 133.719,00 474.005,34 37.920,43 511.925,77 33.019,21 

10 036 Ţă ndă rei - Diehl 18 254.115,26 29.700,00 97.011,00 380.826,26 30.466,10 411.292,36 26.528,36 437.820,71 

10 037 Tă ndă rei - Platoneti 9 146.878,51 27.540,00 78.657,00 253.075,51 2.530,76 255.606,26 16.486,60 272.092,87 

10 038 
Tăndă rei - Valea 
Ciorii - Buca. 22 294.427,42 47.520,00 133.719,00 475.666,42 38.053,31 513.719,74 33.134,92 546.854,66 , 
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Valoarea total ă  anual ă  a serviciilor de transport pe trasee si grupe de trasee - lei 

Nr. 
graph' 

Cod 
traseu Descriere traseu 

Valoare total ă  
anuală  

serviciu/traseu 
- lei  

Valoare 
serviciu 

anual ă  grup ă  
- lei  

Grup a 

01 001 Slobozia - Ciulni ţ a - Bue ş ti 773.247,97 1.612.780,46 1 
01 002 Slobozia - Ciulni ţ a - Bordu ş elu 839.532,49 
02 003 Slobozia - Gh. Doja 490.647,56 

3.046.474,06 2 
02 004 Slobozia - C ă ză ne ş ti - Cocora 413.137,87 
02 005 Stobozia - Ciochina - Rovine 770.541,81 
02 006 Slobozia - Ciochina - S ă lcioara 1.024.703,42 
02 007 Slobozia - Mt. Buză u - Să răţ eni 347.443,39 
03 008 S1obozia - Bucu - Gh. Laz ă r 828.214,19 

3.515.566,42 3 03 009 Slobozia - Iazu - Valca Ciorii 643.618,14 
03 010 Slobozia - Ţă ndă rei - Fete ş ti 1.029.51'7,68 
03 011 Slobozia - Fr ăţ ile ş ti - T ă ndă rei 1.014.216,41 
05 015 Slobozia - Sudiţ i 310.551,42 

2.694.28'7,54 5 05 016 Ţă ndă rei - Gura Wit 290.931,80 
05 017 Fete ş ti - Movila - Slobozia 2.092.804,32 
06 018 Urziceni - Malu Roo. 563.961,07 

3.775.580,87 6 

06 019 Urziceni - Cioc ă rlia 460.734,21 
06 020 Urziceni - Jilavele 741.039,19 
06 021 Urziceni - Ad ă ncata - Patru Fra ţ i 703.774,89 
06 022 Urziceni - May& - Motdoveni 821.314,75 
06 023 Urziceni - Patru Fra ţ i - Ră dule ş ti 484.756,77 
08 029 Urzieeni - G ă rbovi 541.878,83 

3.609.450,19 8 08 030 Urziceni - Ion Roat ă  1.269.888,78 
08 031 Urziceni - Grind* 964.843,35 
08 032 Urziceni - Grindu 832.839,23 
09 033 Fete ş ti - Bordu ş ani 823.115,47 

1.646.486,33 9 
09 034 Fete ş ti - Vt ă deni 823.370,86 
10 035 Ţă ndă rei - Giurgeni 544.944,98 

1.801.713,22 10 10 036 Ţă ndă rei - Luciu 437.820,71 
10 037 Ţă ndă rei - Platone ş ti 272.092,87 
10 038 Ţă ndă rei - Vatea Ciorii - Bue ş a 546.854,66 

TOTAL 
	

21.702.339,09 21.702.339,09 
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Valoare total ă  estimată  pe grupe de trasee pe durata de 10 ani este detaliat ă  in tabelul 
de ma! jos. 

Vatoarea total ă  estimată  a contractului de delegare pe grupe de trasee 

Grupa 
Num ă r 
trasee 
grupă  Trasee 

Valoare total ă  
anual ă  estimată  
serviciu pe grupă  

cle trasee - lei 

Valoare total ă  
estimat ă  serviciu 

10 ani - lei 

1 2 
001 Slobozia -Clulnita — Bue ş ti 
002 Slobozia - Ciulnita — Bordu ş elu 

1.612.780,46 16.127.804,63 

2 5 

003 Slobozia - G h. Doja 
004 Slobozia - C ă z ă neş ti — Cocora 
005 Slobozia - Ciochina — Rovine 

006 Slobozia - Ciochina — S ă lcioara 
007 Slobozia - Mt. Buz ă u - S ă r ă teni 

3.046.474,06 30.464.740,56 

3 4 

008 Slobozia - Bucu - Gh. Laz ă r 
009 Slobozia -lazu —Valea Ciorii 
010 Slobozia - T ă nd ă rei — Fete ş ti 
011 Slobozia - Fră tile ş ti - Tă nd ă rei 

3.515.566,42 35.155.664,18 

5 3 
015 Slobozia — Suditi 
016 Tă nd ă rel - Gura V ă ii 
017 Fete ş ti - Movila - Slobozia 

2.694.287,54 26.942.875,38 

6 6 

018 Urziceni - Malu Ro ş u 
019 Urziceni — Cioc ă rlia 

020 Urziceni —Jilavere 
021 Urziceni - Ad ă ncata - Patru Frati 
022 Urziceni - Jilavele — Moldoveni 
023 Urziceni - Patru Frati - R ă dule ş ti 

3.775.580,87 37.755.808,74 

8  4 

029 Urziceni — G ă rbovi 

030 Urziceni - Ion Roat ă  
031 Urziceni — Grinda ş i 
032 Urziceni - Grindu 

3.609.450,19 36.094.501,89 

9 2 
033 Fete ş ti —Borclu ş ani 

034 Fete ş ti — Vi ă deni 
1.646,486,33 16.464.863,28 

10 4 

035 j ă nd ă rei — Giurgeni 
036 Tă nd ă rei —Luciu 
037 j ă nd ă rei — Platone ş ti 
038 Tă nd ă rei - Valea Ciorii — Buc ş a 

1.801.713,22 18.017.132,25 

Valoare total ă  contract delegare 10 ani 217.023.390,91 

Valoarea total ă  estimat ă  reprezint ă  valoarea total ă  a Contractului care rezultă  din aceast ă  
procedur ă  pe intreaga sa durat ă  si nu include eventuale modificari contractuale. 
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