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REFERAT,


privind nivelul redevenţei pe anul 2014, pentru bunurile care aparţin domeniului public al judeţului Arad concesionate către S.C." Compania de Transport Public" S.A. Arad, S.C.  "Aeroportul" S.A. Arad şi S.C. Compania de Apă Arad S.A.
 



In anul 2014 intre Consiliul judeţean Arad si S.C." Compania de Transport Public" S.A. Arad se încheie Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Judeţean, pe perioada  01.01.2014 până la data de 30.06.2019.
In conformitate cu prevederile acestui contract, „CAPITOLUL IV.  REDEVENŢA, TARIFELE ŞI SUBVENŢIILE”,  punctul 6.4, redevenţa anuală se calculează prin aplicarea procentului de 5,5% asupra totalului veniturilor realizate din activitatea de transport public judeţean de persoane. Redevenţa de plată nu poate fi mai mică decât cea care rezultă din aplicarea procentului de 5,5% asupra totalului veniturilor din activitatea de transport public judeţean de persoane, prevăzute în bugetul anual de venituri şi cheltuieli.
	În vederea stabilirii redevenţei pe anul 2014 s-au avut în vedere veniturile estimate a se realiza din activitatea de transport public judeţean de persoane în această perioadă în  suma de 5.900.000 lei, venituri asupra cărora aplicându-se o cotă de 5,5 % rezulta o redevenţă în sumă de 325.000  lei. Aceste date au fost comunicate cu adresa înregistrată la Compania de Transport Public sub nr. 114/08.01.2014.

	SC Aeroportul SA Arad comunica prin adresa nr. 27/06.01.2014 o valoare anuala calculata a amortizarii in suma de 522.300 lei, rezultata in urma reevaluarii bunurilor din patrimoniul public concesionate aeroportului efectuata in anul 2008.
	Având în vedere nivelul redus al veniturilor din anii precedenţi precum şi nivelul veniturilor estimate în bugetul pe anul 2014 , cheltuielile cu amortizarea  reprezintă aproximativ ¼ din veniturile proprii, astfel încât stabilirea unei redevenţe la nivelul amortizării poate  crea dificultăţi în activitatea desfăşurată de Aeroport SA precum şi o suplimentare a alocaţiilor bugetare acordate de Consiliul Judeţean Arad.
	Ţinând cont de cele de mai sus redevenţa propusă pe anul 2014 este de 85.108 lei, rămânîndî astfel  la nivelul din anul 2012.
	
	În anul 2009 intre Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Apă Canalizare Judetul Arad” , în numele şi  pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre,  din care face parte şi Judeţul Arad, prin Consiliul Judeţean Arad, si S.C. "Compania de Apă Arad"  se încheie Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă si Canalizare cu o durata de 30 de ani.
       	 În conformitate cu prevederile acestui contract, articolul 39 – Alte costuri, taxe şi suprataxe, punctul 39.2 Redevenţa, pentru bunurile concesionate operatorului de către Consiliul Judeţean în calitate de proprietar,  nivelul redevenţei se ajustează anual de către părţi la un nivel egal cu valoarea amortizării anuale specifice aferentă mijloacelor fixe concesionate operatorului până la data de 31 decembrie a anului precedent calculată asupra valorii finanţate din alocaţii de la bugetul de stat, bugetul local sau fonduri nerambursabile (PHARE, ISPA). În acest caz, nivelul ajustat al redevenţei se va stabili până la 31 ianuarie pentru anul în curs, iar în cazul în care părţile nu ajung până la acea dată la un consens cu privire la nivelul ajustat al redevenţei, nivelul redevenţei va rămâne pentru anul respectiv egal cu nivelul redevenţei stabilite pentru anul imediat anterior.
	Cu adresa nr. 391 din 10,01,2014 S.C. "Compania de Apă Arad"  comunică valoarea bunurilor din domeniul public concesionate, în sumă de 161.406.685 lei  şi o amortizare anuală în sumă de 4.894.402  lei. 


Ţinând cont de cele prezentate, 




PROPUNEM:

1. Aprobarea unui nivel al redevenţei de 325.000 lei aferenta anului 2014  pentru  S.C. "Compania de Transport Public" SA Arad  
2. Aprobarea unui nivel al redevenţei aferente anului 2014 în cazul S.C.  " Aeroportul Arad" SA  în sumă de 85.108 lei. 
3. Aprobarea unui nivel al redevenţei aferente anului 2014 în cazul S.C "Compania de Apă" SA Arad  în sumă de 4.894.402 lei. 
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