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REFERAT  

Serviciile publice de transport local fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate 

publică şi cuprind totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi 

social general desfăşurate la nivelul localităţilor sub controlul, conducerea sau coordonarea 

autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul asigurării serviciilor publice de transport local. 

Transportul local de persoane este un serviciu public, cu un pronunţat caracter social, fiind 

o componentă esenţială a funcţiunilor municipiului, care asigură unitatea şi coerenţa activităţii sale 

economice şi sociale printr-un cadru organizat (trasee fixe, grafice de mers, tarife prestabilite etc). 

Serviciul de transport public local este efectuat pe raza municipiului Bacău de către S.C. 

Transport Public S.A., operator privat, licentiat, în baza Contractului de concesiune a transportului 

public local de calatori pe raza municipiului Bacau nr. 11252/26.03.2004. 

Finantarea cheltuielilor curente pentru furnizarea/prestarea serviciului public de transport 

local, precum si pentru intretinerea, exploatarea si functionarea sistemelor aferente se realizeaza 

pe criterii economice si comerciale; mijloacele materiale si financiare necesare desfasurarii 

activitatilor specifice fiecarui serviciu se asigura prin bugetele de venituri si cheltuieli ale 

operatorilor si, dupa caz, din alocatii bugetare. 

Veniturile operatorilor se constituie prin incasarea de la utilizatori, sub forma de preturi sau 

tarife, a sumelor reprezentand contravaloarea serviciilor furnizate/prestate si, dupa caz, din alocatii 

de la bugetele locale, avându-se în vedere asigurarea autonomiei financiare, a rentabilitatii si a 

eficientei economice a operatorului, precum și recuperarea in totalitate de catre operatori a 

costurilor furnizarii/prestarii serviciilor.  

Sistemul de tarifare a serviciului public de transport local în municipiul Bacău este bazat 

pe bilete si abonamente pentru o linie, doua linii sau general - sistem e-ticketing. 

Prin HCL nr. 449 din 19.12.2019 a fost aprobată ajustarea tarifelor la titlurile de călătorie 

practicate de SC Transport Public SA Bacău, prin indexarea cu indicele de prețului de consum 

total, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv Legea nr. 92 din 10.04.2007 a 



serviciilor de transport public local, Ordinul nr. 272 din 12.12. 2007 pentru aprobarea Normelor-

cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local 

de persoane și Legea nr. 1 din 5.01.2011 a educației naționale, actualizată. 

În conformitate cu dispozițiile art. 84 alin. (1) din Legea nr. 1/5.01.2011 a educației 

naționale, actualizată, în vigoare la acea dată, elevii din învățământul preuniversitar 

acredidat/autorizat beneficiau de tarif redus cu minim 50% pentru transportul local în comun pe 

tot parcursul anului calendaristic. În acest sens a fost introdus un nou abonament lunar valabil pe 

toate traseele, destinat elevilor din învățământul preuniversitar acredidat/autorizat, subvenționat 

50% în condițiile legii. 

Având în vedere: 

-ultimele modificări ale Legii nr. 1 din 5.01.2011 a educației naționale,  aprobate prin 

Legea nr. Nr. 226 din 30.10.2020, respectiv: ”ART. 84(1)  Elevii din învăţământul preuniversitar 

acreditat/autorizat beneficiază de gratuitate la servicii publice de transport local şi judeţean, 

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

parcursul anului calendaristic. 

     (1^1) În vederea asigurării gratuităţii prevăzute la alin. (1), decontarea cheltuielilor se face de 

la bugetul de stat, prin transfer, către unităţile administrativ-teritoriale. 

    (1^2) 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.” 

 -Adresele nr. 770 din 9.11.2020 și nr. 820 din 11.12.2020, înregistrate la Primăria 

Municipiului Bacău cu nr. 574009 din 9.11.2020, respectiv nr. 582020 din 11.12.2020, 

 - propunerea operatorului de transport public local - SC Transport Public SA, în sensul 

modificării valorii abonamentului lunar valabil pe toate traseele, destinat elevilor din învățământul 

preuniversitar acredidat/autorizat de la 125 lei (valoare aprobată prin HCL nr. 448 din 

19.12.2019),  la 100 lei, 

se impune modificarea HCL nr. 448 din 19.12.2019. 

Faţă de cele menţionate, vă rugăm, domnule Primar, ca în conformitate cu prerogativele pe 

care vi le conferă Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, actualizată, să aprobaţi iniţierea unui proiect 

de hotărâre al Consiliului Local privind modificarea HCL nr. 448 din 19.12.2019. 

       DIRECŢIA ECONOMICĂ                                             COMPARTIMENT U.M.M. 
         Mariana ZAMFIR                                                                  Isabela PINTILIE 
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RAPORT 

al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Bacau pentru avizarea proiectului de hotarare pentru modificarea HCL nr. 

448 din 19.12.2019 privind ajustarea tarifelor la  titlurile de călătorie practicate de SC 

Transport Public SA Bacau începând cu 1.01.2020, prin indexarea cu  indicele prețului de 

consum total 

 

 În conformitate cu dispozițiile art. 84 din Legea nr. 1 din 5.01.2011 a educației naționale, 

actualizată,  (1) Elevii din invatamantul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiaza de gratuitate 

la servicii publice de transport local si judetean, rutier, naval, cu metroul, precum si feroviar la 

toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic. 

     (1^1) In vederea asigurarii gratuitatii prevazute la alin. (1), decontarea cheltuielilor se face de 

la bugetul de stat, prin transfer, catre unitatile administrativ-teritoriale. 

    (1^2) Gratuitatea este asigurata de catre autoritatile administratiei publice locale, prin 

subventionarea operatorului de transport conform Legii serviciilor publice de transport persoane in 

unitatile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificarile si completarile ulterioare. 

   Având în vedere că proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 448 din 19.12.2019 

privind ajustarea tarifelor la  titlurile de călătorie practicate de SC Transport Public SA Bacau 

începând cu 1.01.2020, prin indexarea cu  indicele prețului de consum total, respectă dispoziţiile 

legale în vigoare, îl avizăm favorabil. 

 

 

              DIRECȚIA ECONOMICĂ                                    COMPARTIMENT U.M.M. 

                   Mariana ZAMFIR                                                      Isabela PINTILIE 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotarare pentru modificarea HCL nr. 448 din 19.12.2019 privind ajustarea 

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

1.01.2020, prin indexarea cu  indicele prețului de consum total 

  

Prin adresele nr. 770 din 9.11.2020 și nr. 820 din 11.12.2020, înregistrate la Primăria 

Municipiului Bacău cu nr. 574009 din 9.11.2020, respectiv nr. 582020 din 11.12.2020, operatorul 

de transport public local - SC Transport Public SA,  propune modificarea valorii abonamentului 

lunar valabil pe toate traseele, destinat elevilor din învățământul preuniversitar acredidat/autorizat 

de la 125 lei ( valoare aprobată prin HCL nr. 448 din 19.12.2019) la 100 lei. 

Ultimele modificări legislative asupra Legii nr. 1 din 5.01.2011 a educației naționale, 

introduse prin Legea nr. 226 din 30.10.2020, vizează mecanismul de decontare/subvenționare a 

abonamentelor pentru transportul public al elevilor din învățământul preuniversitar 

acreditat/autorizat. Conform acestor modificări, elevii din învățământul preuniversitar 

acreditat/autorizat beneficiază de gratuitate la serviciile publice de transport local pe tot parcursul 

anului calendaristic, gratuitatea fiind asigurata de catre autoritatile administratiei publice locale, 

prin subventionarea operatorului de transport conform Legii serviciilor publice de transport 

persoane in unitatile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificarile si completarile 

ulterioare. In vederea asigurarii gratuitatii, decontarea cheltuielilor se face de la bugetul de stat, 

prin transfer, catre unitatile administrativ-teritoriale. 

 Faţă de cele menţionate, având în vedere ultimele modificări legislative la Legea educației 

naționale și propunerea făcută de SC Transport Public SA Bacau, am iniţiat acest proiect de 

hotărâre pe care, doamnelor şi domnilor consilieri, îl supun atenției dumneavoastă în forma 

prezentată. 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 
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PROIECT DE HOTARARE 

pentru modificarea HCL nr. 448 din 19.12.2019 privind ajustarea tarifelor la  titlurile de 

călătorie practicate de SC Transport Public SA Bacau începând cu 1.01.2020, prin indexarea 

cu  indicele prețului de consum total 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, 

Avand in vedere: 

- Adresele SC Transport Public SA Bacau nr. 770 din 9.11.2020 și 820 din 11.12.2020, 

înregistrate la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 574009 din 9.11.2020, respectiv 582020 din 

11.12.2020; 

- Referatul comun nr. ................... din ....01.2021 înaintat de Direcţia Economică şi  

Compartimentul Unitatea Municipala pentru Monitorizare; 

-  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau inregistrata cu nr............... din 

..........01.2021; 

- Raportul compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Bacau, favorabil/nefavorabil; 

- Prevederile Legii nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 92 din 10 aprilie 2007 a serviciilor de transport public local, actualizata; 

- Dispozițiile art. 84 alin. (1) , alin. (1^1) și alin.(1^2) din Legea nr. 1/5.01.2011 a educației 

naționale, actualizată; 

- Prevederile HCL nr. 448 din 19.12.2019 privind ajustarea tarifelor la  titlurile de călătorie 

practicate de SC Transport Public SA Bacau începând cu 1.01.2020, prin indexarea cu  indicele 

prețului de consum total; 



- Dispoziţiile art. 140 alin.(1) și alin.(3), ale art. 154 alin.(1), ale art. 196 alin.(1) lit.”a”, ale art. 

197 alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 

2019 privind Codul administrativ; 

În baza dispoziţiilor art.129 alin.(2) lit.”d” și ale alin.(7) lit.”n” din Ordonanța de Urgență 

nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ: 

HOTARASTE: 

 Art.1.(1) Se aprobă modificarea HCL nr.448 din 19.12.2019 astfel: titlul de călătorie 

”Abonamentul lunar elev  valabil pe toate traseele cu susținere 50%” în  valoare de 125,00 lei din 

tabelul aflat la art. 1 al hotărârii devine ” Abonament lunar elev  valabil pe toate traseele cu 

susținere 100%” cu valoarea de 100,00 lei. 

(2) În vederea asigurarii gratuitatii prevazute la alin. (1), decontarea cheltuielilor se face de la 

bugetul de stat, prin transfer, catre Unitatea Administrativ-Teritorială-Municipiul Bacău. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice prevedere contrară. 

Art.3. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prezenta hotărâre prin Direcția 

Economică. 

Art.4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în 

termen legal Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău pentru verificarea legalităţii. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Viceprimarilor Municipiului Bacau, Adiministratorului 

Public al Municipiului Bacău, Direcţiei Economice, Direcţiei de Asistenţă Socială, 

Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare şi  SC Transport Public SA Bacău. 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 
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RAPORT 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

la proiectul de hotărâre privind ajustarea tarifelor la  titlurile de călătorie practicate de SC 

Transport Public SA Bacau începând cu 1.01.2020, prin indexarea cu indicele prețului de 

consum total 

 Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza: 

- Prevederilor Legii nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederilor Legii nr. 92 din 10 aprilie 2007 a serviciilor de transport public local, 

actualizata; 

- Dispozițiilor art. 84 alin. (1) , alin. (1^1) și alin.(1^2) din Legea nr. 1/5.01.2011 a educației 

naționale, actualizată, , care precizează: 

Art. 84  (1)  Elevii din invatamantul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiaza de gratuitate la 

servicii publice de transport local si judetean, rutier, naval, cu metroul, precum si feroviar la toate 

categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic. 

    (1^1) In vederea asigurarii gratuitatii prevazute la alin. (1), decontarea cheltuielilor se face de la 

bugetul de stat, prin transfer, catre unitatile administrativ-teritoriale. 

    (1^2) Gratuitatea este asigurata de catre autoritatile administratiei publice locale, prin 

subventionarea operatorului de transport conform Legii serviciilor publice de transport persoane in 

unitatile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificarile si completarile ulterioare 

-Prevederilor H.C.L. nr. 448 din 19.12.2019 privind ajustarea tarifelor la  titlurile de călătorie 

practicate de SC Transport Public SA Bacau începând cu 1.01.2020, prin indexarea cu  indicele 

prețului de consum total; 

- Dispoziţiilor art. 140 alin.(1) și alin.(3), ale art. 154 alin.(1), ale art. 196 alin.(1) lit.”a”, ale art. 

197 alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 

2019 privind Codul administrativ, care precizează : 



Art. 140 alin.(1) și alin.(3) (1)După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de 

către preşedintele de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al 

unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 

(3)Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează hotărârea în 

cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a consiliului local, 

depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal 

al şedinţei. 

Art. 154 alin.(1) Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a 

prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, 

a ordonantelor si hotararilor Guvernului, a hotararilor consiliului local. Primarul dispune masurile 

necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale 

ministrilor, ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, ale prefectului, a 

dispozitiilor presedintelui consiliului judetean, precum si a hotararilor consiliului judetean, in 

conditiile legii 

Art. 196 alin.(1) lit.”a”   (1)  In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei publice 

locale adopta sau emit, dupa caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupa cum 

urmeaza: 

    a) consiliul local si consiliul judetean adopta hotarari 

Art. 197 alin.(1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica actele 

administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data 

adoptarii, respectiv emiterii. 

Art. 243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” (1)  Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-

teritoriale indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii: 

    a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului, 

respectiv ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului 

judetean, dupa caz; 

    b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean 

- Dispoziţiilor art.129 alin.(2) lit.”d” și ale alin.(7) lit.”n” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 

iulie 2019 privind Codul administrativ, care precizează: 

Art.129 alin.(2) lit.”d” și ale alin.(7) lit.”n”  (2) Consiliul local exercita urmatoarele categorii de 

atributii: 

...d) atributii privind gestionarea serviciilor de interes local 

(7) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigura, potrivit competentei 

sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: 

...n) serviciile comunitare de utilitati publice de interes local 



- și poate fi supus spre dezbatere. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

CIPRIAN FANTAZA 
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