SOCIETATEA COMERCIAL « TRANS-BUS » S.A Buz u
În anul 2012 conform Bugetului de venituri i cheltuieli al societ ii, aprobat
prin Hot râre a Consiliului Local Municipal, s-au realizat urm toarele investi ii i
obiective:
Prevederi
Realizat
Diferen e
BVC (lei)
BVC (lei)
I. INVESTITII - total
4.000.000
3.190.000
810.000
din care:
grad de realizare:
a) investi iiîncurs
80 %
- plata ratelor aferente de leasing financiar a 20 buc. autobuze noi marca BMC
achizi ionate în anul 2008.
Gradul de realizare de 80% deriv din faptul c pl ile ratelor aferente la
cele 20 de autobuze au înregistrat restan e în lunile octombrie, noiembrie i
decembrie 2012. Consider m c realizarea în propor ie de 80% a investi iilor
propuse, cât i clasarea pe Locul I în Top Afaceri Romania a S.C. Trans Bus
S.A. Buz u, în domeniul 4939 (alte transporturi rutiere) i ob inerea Diplomei de
Onoare pentru firmele de profil din România, constituie totu i o realizare
important în anul 2012 a colectivului S.C.Trans-Bus S.A. Buz u cu spijinul
nemijlocit al ac ionarului unic i al Primarului Municipiului Buz u - domnul
dr.ing. Constantin Bo codeal , având în vedere condi iile grele de func ionare a
acestui serviciu în anul 2012, din cauza crizei economice profunde i a
subfinan rii de la bugetul de stat a sumelor defalcate din TVA i impozitul pe
profit repartizate municipiului Buz u.
Criteriile de evaluare a clasific rii S.C. Trans Bus S.A. Buz u pe Locul I în
Top Afaceri România au fost în conformitate cu datele din bilan ul aferent anului
2011, iar ca indicatori de performan au fost lua i în considerare cifra de afaceri,
profitul ob inut, categoria de operatori economici i domeniul de activitate.
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b) investi iinoi
Achizi ia celor 10 autobuze noi programat pentru anul 2012 nu s-a
concretizat din lipsa de ofertan i, iar procedura este în curs de solu ionare,
anun ul este dat în SEAP cu termen de depunere a ofertelor în data de
05.03.2013.
II. OBIECTIVE REALIZATE
Principalii indicatori economico-financiari rezulta i din execu ia bugetar
aferent anului 2012 se prezint astfel:
Prevederi
Realizat
%
BVC 2012
BVC 2012
1. Venituri totale
15.149.514
14.130.694
93%
2. Cheltuieli totale
15.149.514
14.099.821
93%
3. Rezultat brut (profit)
30.873
Nerealizarea în totalitate a veniturilor i a cheltuielilor s-a datorat în mare
parte nerealiz rii veniturilor de la capitolul subven ii pentru exploatare de la
bugetul local (restan a 751.324 lei), cât i a economisirii unor cheltuieli de
între inere i repara ii, pentru c cele 20 de autobuze achizi ionate în anul 2008
se afl în perioada de garan ie.
Chiar i în aceste condi ii societatea a înregistrat un rezultat brut pozitiv,
cu un profit net de 23.470 lei i a men inut nivelul veniturilor proprii la valorile
anterioare.
Situa ia personalului încadrat prin contract individual de munc nu a
înregistrat fluctua ii majore, înregistrându-se un num r mediu de posturi ocupate
de 179 salaria i, fa de 188 prev zute în organigram
i statul de func ii.
Fondul de salarii s-a încadrat în limita prevazut de BVC-ul aferent anului
2012, dup cum urmeaz :
- fond de salarii prevederi 2012: 4.330.501 lei
- fond de salarii realizat 2012: 4.181.471 lei
Toate drepturile salariale i de natur salarial (inclusiv tichete de mas )
au fost achitate la termenele prev zute de Contractul colectiv de munc pe
unitate, asigurându-se un ca tig mediu lunar brut pe salariat de 1899 lei fa de
1870 lei, cât era prev zut în buget.
S-au asigurat condi iile de munc
i echipamentele de protec ie
corespunz toare pentru personalul muncitor i de bord (echipament protec ie la
atelierul de repara ii i uniforme pentru oferi i casieri-încasatori).
S-au asigurat permanent materialele igienico-sanitare necesare.
Indicatorii de performan prevazu i în contractele de performan
i de
mandat ale directorilor societ ii au fost realiza i în propor ie de 137%.
La data de 31.12.2012 S.C.Trans-Bus S.A. Buz u a înregistrat datorii
(193.973 lei) la bugetul asigur rilor sociale aferente lunii decembrie 2012. De
asemenea, la aceea i dat , societatea are datorii la furnizori în suma de
424.387 lei, din care 303.386 lei la OMV Petrom.
De asemenea, societatea are de recuperat o crean în suma de 53.895
lei de la Direc ia de Asisten Social Buz u, reprezentând contravaloarea
serviciilor de transport prestate pentru persoanele cu nevoi speciale.
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În anul 2012 s-a reu it men inerea func ionalitatea serviciului public de
transport local la un nivel bun în condi ii de criz economic
i recesiune,
deoarece în acest moment pe trasee circul numai autobuze noi, performante,
asigurând transportul c l torilor din municipiul Buz u pentru toate categoriile
sociale (salaria i, elevi, studen i, pensionari, persoane asistate social, persoane
cu dizabilit i, veterani, v duve de veterani, persoane persecutate politic, etc.)
Mai mult decât atât, toate categoriile de pensionari i persoanele cu nevoi
speciale au circulat gratuit pe mijloacele de transport ale S.C. Trans Bus S.A.
Buz u i vor circula în continuare pe parcursul anului 2013 în acelea i condi ii.
În concluzie, anul 2012 a adus men inerea calit ii serviciului de transport
public local la un standard normal, cât i asigurarea unei discipline a muncii mai
bun decât în perioadele anterioare, implementând m surile de reform
asumate de echipa de conducere i de personalul salariat al societ ii.
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