
                                                                                   AVIZAT DE LEGALITATE, 

      SECRETARUL GENERAL  

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind asigurarea gratuității pentru elevii  

cu domiciliul în Municipiul Târgoviște, școlarizați la o unitate de învățământ 

preuniversitar acreditat/autorizat din Municipiul Târgoviște, 

 la transportul public local de persoane 

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa extraordinară a lunii 

martie 2022, având în vedere: 

▪ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 8444/09.03.2022, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat 

prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile art L din OUG 130/17.12.2021, privind unele măsuri fiscal-bugetare, 

prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte 

normative; 

▪ Prevederile art. 84 (1), art. 84 (11), art. 84 (12) din Legea nr. 1/2011 a educației 

naționale, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Dispozițiile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, 

republicată cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Contractul nr. 7648/04.03.2021 de delegare a gestiunii serviciului de transport 

public local prin atribuire directă în Municipiul Târgoviște, aprobat prin HCL nr. 

92/25.02.2021, cu modificările și completările ulterioare;  

▪ Prevederile HCL nr. 203 republicată/27.09.2016, referitoare la acordarea unor 

facilităţi la transportul public de călători în municipiul Târgovişte; 

▪ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte; 

▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) şi alin. (7) lit. s) din Codul Administrativ adoptat 

prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare 

 În temeiul 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 

alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1 Se aprobă asigurarea gratuității la transportul public local de persoane pentru 

elevii cu domiciliul în Municipiul Târgoviște, școlarizați la o unitate de învățământ 

preuniversitar acreditat/autorizat din Municipiul Târgoviște, pe tot parcursul anului 

calendaristic. 



Art. 2 Se aprobă valoarea decontării contravalorii transportului public local gratuit 

al elevilor menționați la art. 1, ce se va raporta la valoarea unui abonament lunar de 

călătorie pe raza Municipiului Târgoviște, respectiv 100 lei. 

Art. 3 Pe parcursul anului 2022, costurile pentru acordarea facilităților prevazute în 

prezenta hotărâre, vor fi suportate lunar din bugetul local al Municipiului Târgoviște, 

în baza facturilor lunare emise de operatorul de transport public local de persoane, 

societatea Servicii Publice Municipale Târgoviște SRL, întocmite potrivit situațiilor 

centralizatoare. 

Art. 4 Se aprobă Procedura de lucru privind acordarea abonamentelor gratuite de 

călătorie elevilor domiciliați în Municipiul Târgoviște și școlarizați la o unitate de 

învățământ preuniversitar acreditat/autorizat din Municipiul Târgoviște, conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea. 

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului 

Târgoviște, Direcţia Economică, Direcţia de Asistenţă Socială, Societatea Servicii 

Publice Municipale Târgoviște S.R.L. şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului 

Târgovişte.  

 

 

INIȚIATOR, 

PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

jr. Daniel-Cristian Stan 
 

 

 

 

Red. D.I. 

 

Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis  

prezentul proiect 

 Termen limită depunere 

raport de specialitate 

Direcția Economică X 11 martie 2022 

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

  

Comisia nr. 1 X  

Comisia nr. 2   

Comisia nr. 3 X  

Comisia nr. 4 X  

Comisia nr. 5 X  

 

 

 



                Aprobat, 

                 PRIMAR, 

                                                                                                                         Jr. Daniel Cristian  STAN  

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind asigurarea gratuității pentru elevii cu domiciliul în Municipiul 

Târgoviște din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, la 

transportul public local de persoane 

 
 

Avand in vedere: 

✓ Dispozițiile ,,Art. L din OUG 130/17.12.2021, Ordonanță de Urgență privind unele 

măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative”; 

✓ Prevederile art. 84 (1), art. 84 (11), art. 84 (12) din Legea nr. 1/2011 a educației 

naționale, cu modificările și completările ulterioare; 

✓ Dispozițiile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, 

republicată cu modificările și completările ulterioare; 

✓ Prevederile Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport persoane în unitățile 

administrativ – teritoariale, cu modificările și completările ulterioare; 

✓ OUG 57/2019 privind Codul Administrativ; 

✓ HCL nr. 92/25.02.2021 privind aprobarea încheierii contractului de delegare a 

gestiunii serviciului de transport public local prin atribuire directă în Municipiul Târgoviște; 

✓ Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin atribuire 

directă în Municipiul Târgoviște nr. 7648/04.03.2021, încheiat între Municipiul Târgoviște, în 

calitate de delegatar - autoritate contractantă -  și societatea Servicii Publice Municipale 

Târgoviște SRL,  în calitate de delegat – operator ; 

Ținând cont de modificările legislative care fac referire la acordarea facilităților la 

transportul public local de persoane acordate elevilor, s-a procedat la inițierea prezentului 

proiect de hotărâre, care are la bază legislația actuală, cuprinzând modificările și completările 

actualizate. 

Dispozițiile Art. L din OUG 130/17.12.2021, Ordonanță de Urgență privind unele 

măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative, stipulează următoarele: ,, Art. L. - În anul 2022, prin derogare 

de la prevederile art. 84 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

https://sintact.ro/#/dokument/16914534?cm=DOCUMENT


completările ulterioare, gratuitatea acordată elevilor din învăţământul preuniversitar 

acreditat/autorizat pentru transportul local rutier şi naval se asigură din bugetele locale.” 

Prevederile art. 84 (1) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și 

completările ulterioare, mentioneaza ca ,,(1) Elevii din învățământul preuniversitar 

acreditat/autorizat beneficiază de gratuitate la servicii publice de transport local și județean, 

rutier, naval, cu metroul, precum și feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot 

parcursul anului calendaristic.” 

Dispozițiile art. 84 (11) și art. 84 (12) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu 

modificările și completările ulterioare reglementează că ,,(11) În vederea asigurării gratuităţii 

prevăzute la alin. (1), decontarea cheltuielilor se face de la bugetul de stat, prin transfer, către 

unităţile administrativ-teritoriale. 

*) În anul 2022, prin derogare de la prevederile art. 84 alin. (11) din Legea educaţiei 

naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, gratuitatea acordată 

elevilor din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat pentru transportul local 

rutier şi naval se asigură din bugetele locale, iar art. 84 (12) menționează că ,,Gratuitatea 

este asigurată de către autorităţile administraţiei publice locale, prin subvenţionarea 

operatorului de transport conform Legii serviciilor publice de transport persoane în unităţile 

administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare.” 

  Referitor la elevii care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu, art. 84  (13) din 

Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare 

reglementează că ,,(13) Elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu li se 

decontează cheltuielile de transport între localitatea de domiciliu și localitatea unde sunt 

școlarizați, pe durata cursurilor școlare, din bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de 

învățământ unde sunt școlarizați, în limita a 50 km.” 

  În conformitate cu prevederile legale menționate anterior, elevii cu domiciliul în 

Municipiul Târgoviște, școlarizați la o unitate de învățământ preuniversitar 

acreditat/autorizat din Municipiul Târgoviște, beneficiază de gratuitate la servicii publice de 

transport local pe tot parcursul anului calendaristic. 

Cu privire la subvenționarea operatorului de transport, respectiv pentru decontarea 

cheltuielilor ocazionate de transportul public local gratuit al elevilor cu domiciliul în 

Municipiul Târgoviște, școlarizati la o unitate de învățământ preuniversitar 

acreditat/autorizat din Municipiul Târgoviște care beneficiază de transport public local 

gratuit la nivelul UAT Târgoviște, decontarea acestor sume se va realiza în funcție de numărul 

abonamentelor de călătorie special emise în acest sens de către Direcția de Asistență Socială 

a Municipiului Târgoviște. Abonamentele de călătorie destinate transportului public local al 

elevilor vor fi personalizate și netransmisibile, cu valabilitate lunară și vor fi eliberate  în baza 

https://sintact.ro/#/dokument/16914534?cm=DOCUMENT
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carnetului de elev emis și vizat prin ștampilă pentru anul în curs de către unitatea de 

învățământ din Municipiul Târgoviște pe care elevul o frecventează. 

Costul tipăririi abonamentelor de călătorie aferente transportului public local gratuit 

al elevilor cu domiciliul în Municipiul Târgoviște, din învâțământul preuniversitar 

acreditat/autorizat, va fi suportat de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului 

Târgoviște. 

Valoarea decontării contravalorii transportului public local gratuit al elevilor 

domiciliați în Municipiul Târgoviște, care au dreptul de a circula gratuit cu mijloacele de 

transport în comun pe întreg teritoriul UAT Târgoviște, se va raporta la valoarea unui 

abonament lunar de călătorie pe raza UAT Târgoviște, respectiv 100 lei, conform Contractului 

de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin atribuire directă în Municipiul 

Târgoviște nr. 7648/04.03.2021 – Anexa 6– Tarife de călătorie. 

Pe parcursul anului 2022, costurile pentru acordarea facilităților prevazute în 

prezentul Raport de specialitate, vor fi suportate lunar din bugetul local al Municipiului 

Târgoviște, în baza facturilor lunare emise de operatorul de transport public local de 

persoane, Servicii Publice Municipale Târgoviște SRL, întocmite potrivit situațiilor 

centralizatoare. 

Responsabilitățile și activitățile necesare în vederea asigurării transportului public 

local gratuit al elevilor cu domiciliul în Municipiul Târgoviște, școlarizați la o unitate de 

învățământ preuniversitar acreditat/autorizat ce își are sediul pe raza UAT Târgoviște, sunt 

prevăzute în Procedura de lucru privind acordarea abonamentelor gratuite de călătorie 

elevilor din Municipiul Târgoviște ce urmează învățământul preuniversitar 

acreditat/autorizat - Anexa 1 la proiectul de hotărâre. 

 

Având în vedere cele prezentate mai sus și ținând cont de dispozițiile OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, propunem spre analiză și aprobare prezentul proiect de 

hotărâre. 

 

              Viceprimar,                                                   Servicii Publice Municipale Târgoviște  SRL,                

        Jr.  Rădulescu Cătălin        Ing. Oprea Ionuț 

 

           Director Economic, 

         dr.ec.  Marin Silviana 


