
HOTĂRÂREA NR.  278  DIN  28.12.2020 

privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local al Municipiului Bacău pentru 

acordarea unor facilităţi pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun elevilor 

precum şi aprobarea regulamentului de acordare a acestor facilități 
 

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de  28.12.2020, potrivit 

art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  

cu modificările și completările ulterioare, 

          Având în vedere: 

-Adresa SC Transport Public SA Bacău înregistrată la Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului 

Bacău sub nr. 18204 din 18.11.2020; 

-Referatul nr. 19263 din 08.12.2020 al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău prin 

care se propune asigurarea resurselor financiare din bugetul local al municipiului Bacău pentru 

acordarea unor facilităţi pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun elevilor precum şi 

aprobarea regulamentului de acordare a acestor facilităţi; 

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 19265/08.12.2020; 

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 581785/1/10.12.2020; 

-Raportul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău înregistrat cu nr. 581785/2/10.12.2020; 

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în  

vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1353/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 

1354/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1355/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 

3,nr. 1356/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1357/28.12.2020 al Comisiei de 

specialitate nr. 5; 

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 443/29.112019,privind 

modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 239/31.08.2016 prin care s-a 

aprobat tarifului lunar pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun al elevilor, 

asigurarea resurselor financiare din bugetul local al municipiului Bacău pentru acordarea unor facilități 

de transport precum şi aprobarea regulamentului de acordare a acestor facilități; 

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 448/19.12.2019 privind 

ajustarea tarifelor la titlurile de călătorie practicate de SC Transport Public SA Bacău începând cu 

01.01.2020, prin indexarea cu indicele prețului de consum total; 

-Prevederile art. 8, alin. 3 lit. (j) din Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de 

utilități publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

-Prevederile art. 17, alin. 1 lit. (m) şi (o) din Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007 a serviciilor de 

transport public local, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Prevederile art. 84, alin. 1 şi alin. (1A1), (1A2) şi (1A3), art. 105 alin. 2 din Legea nr. 1 

din 05.01.2011 a Educației Naționale, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Prevederile Ordinului nr. 5.079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare si funcționare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

-Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 435 din 28 mai 2020 privind aprobarea procedurii de 

decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum si pentru modificarea si completarea 

Normelor metodologice privind acordarea facilitaților de transport intern feroviar si cu metroul pentru 

elevi si studenţi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017; 

-Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-Prevederile art. 140 alin. 1 şi alin. 3, ale art. 154 alin. 1, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”,  

art. 197 alin. 1 şi ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” şi ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

            

 



        În baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. “d”, alin. 7 lit. “b” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din 

OUG 57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. l -Se aprobă subvenționarea 100% a transportului urban cu mijloace de transport în comun al 

elevilor din învățământul obligatoriu şi liceal acreditat/autorizat de pe raza administrativ teritorială a 

municipiului Bacău care utilizează mijloace de transport în comun, pe tot parcursul anului 

calendaristic. 

Art. 2 -In vederea asigurării gratuității prevăzute la art. 1, decontarea cheltuielilor se face de la 

bugetul de stat, prin transfer, către unitățile administrativ-teritoriale, în baza facturilor lunare emise 

de SC Transport Public SA Bacău. 

Art. 3- (1) Transportul elevilor se va efectua în baza cardului anual de transport personalizat şi 

netransmisibil şi a carnetului de elev, vizat de instituția de învățământ din municipiul Bacău pentru 

anul școlar în curs. 

(2) Costul cardurilor anuale de transport pentru elevi va fi suportat din bugetul SC Transport Public 

SA Bacău. 

Art. 4- Se aprobă regulamentul de acordare a facilităților la transportul urban cu mijloace de 

transport în comun elevilor din învățământul obligatoriu şi liceal acreditat/autorizat de pe raza 

administrativ teritorială a municipiului Bacău, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 5 -Cu data prezentei hotărâri Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 

180/31.08.2020 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local al municipiului Bacău 

pentru acordarea unor facilități pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun precum şi 

aprobarea regulamentului de acordare a acestor facilități, se abrogă. 

Art. 6- Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin 

Direcția Economică. 

Art. 7-Hotărârea va fi comunicată Direcţiei Economice, Inspectoratului Şcolar al Judeţului 

Bacău, S.C. Transport Public S.A Bacău. 

Art. 8- Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal 

Instituţiei Prefectului Judeţului Bacău pentru verificarea legalităţii. 

 

 

 

      CONSILIERI LOCALI:                                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

 DINU CĂTĂLIN-MIHAIL____________         SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU 

 LUPU GABRIEL STĂNICĂ___________                  NICOLAE – OVIDIU POPOVICI 
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