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PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
NR. 19264 din 08.12.2020                 

 
                                                                                                  PROIECT AVIZAT 
                                                                                       SECRETARUL GENERAL AL   
                                                                                              MUNICIPIULUI BACĂU 
                                                                                        NICOLAE–OVIDIU POPOVICI 
 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local al municipiului Bacău pentru acordarea unor 

facilități pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun  elevilor precum și aprobarea 
regulamentului de acordare a acestor facilități  

 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 
 
Având în vedere: 
– Adresa SC Transport Public SA Bacău înregistrată la Direcția de Asistență Socială a 
Municipiului Bacău sub nr. 18204 din 18.11.2020; 
– Referatul nr. 19263 din 08.12.2020 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău prin 
care se propune asigurarea resurselor financiare din bugetul local al municipiului Bacău pentru acordarea 
unor facilități pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun  elevilor precum și aprobarea 
regulamentului de acordare a acestor facilități; 
– Expunerea de motive a  Primarului Municipiului Bacău nr. 19265 din 08.12.2020; 
– Raportul favorabil al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate                              
nr. 581991/1/10.12.2020  
– Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 239/31.08.2016 privind 
stabilirea 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 și aprobarea regulamentului de acordare a acestor facilități; 
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 și 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 și completările ulterioare; 
– Prevederile art. 17, alin. 1, lit. (m) și (o) din Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007 a serviciilor de 
transport public local,  cu modificările și completările ulterioare; 



 

 

– Prevederile art. 84, alin. 1 și alin. (1^1), (1^2) și (1^3), art. 105, alin. 2 din Legea nr. 1                                   
din 05.01.2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare; 
– Prevederile Ordinului nr. 5.079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare si funcționare a unităților de învățământ 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 
studenți,  aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017; 
– Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
– Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale                      
art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ; 
  În baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. “d”, alin. (7) lit. “b”  din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 
Administrativ: 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
  Art.1  Se aprobă subvenționarea 100% a transportului urban cu mijloace de transport în comun al 
elevilor din învățământul obligatoriu și 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 și 
netransmisibil și 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 și 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 și 
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 Direcției Economice, Inspectoratului Școlar al Județului 
Bacău,  S.C. Transport Public S.A Bacău. 
 

Art. 8. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în 
termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității. 



 

 

 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, 
LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU  
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PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Anexă la  
Hotărârea nr. ______ din ________________ 

 

 
 

REGULAMENT 
de acordare a facilităților la transportul urban cu mijloace de transport în comun  

elevilor din învățământul obligatoriu și liceal acreditat / autorizat  
de pe raza administrativ-teritorială a municipiul Bacău 

 
 
 
CAPITOLUL I – Dispoziții generale 
 
Art. 1. Obiectul prezentului regulament îl constituie reglementarea cadrului general de decontare a 
facilităților la transportul urban cu mijloace de transport în comun pentru elevii din învățământul 
obligatoriu și liceal acreditat / autorizat de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bacău. 
 
 Art. 2. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu: 
 
– Prevederile art. 8, alin. 3 , lit. (j) din Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de 
utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare; 
 
– Prevederile art. 17, alin. 1, lit. (m) și (o) din Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007 a serviciilor de transport 
public local,  cu modificările și completările ulterioare; 
 
– Prevederile art. 26, alin. 1 din Ordinul nr. 272 din 12 decembrie 2007 al Președintelui ANRSC pentru 
aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de 
transport public local de persoane; 
 
– Prevederile Ordinului nr. 972/03.10.2007 al Ministerului Transporturilor pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de                                          
sarcini-cadru al serviciilor de transport public local; 
 
– Prevederile art. 84, alin. 1 și alin. (1^1), (1^2) și (1^3), art. 105, alin. 2 din Legea nr. 1                                   
din 05.01.2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare; 
 



 

 

– 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 
studenți,  aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017; 
  
 
– Prevederile Ordinului nr. 5.079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare si funcționare a unităților de învățământ preuniversitar; 
 
– Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 
 
CAPITOLUL II – Tipuri de facilități la transportul urban cu mijloace de transport în  
comun acordate elevilor din învățământul obligatoriu și liceal acreditat / autorizat de pe raza 
administrativ-teritorială a municipiul Bacău 
 
 
Art. 3. Elevii din învățământul obligatoriu și liceal acreditat / autorizat de pe raza administrativ-teritorială 
a municipiului Bacău care utilizează mijloace de transport în comun beneficiază pe tot parcursul anului 
calendaristic de subvenționarea 100% a transportului urban cu mijloace de transport în comun aparținând 
S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Bacău. 
 
Art. 4. Tariful lunar pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun al elevilor, valabil pe 
toate traseele, este stabilit prin hotărâre de consiliu local. 
 
Art. 5. In vederea asigurării gratuității transportului urban cu mijloace de transport în comun pentru elevii 
din municipiul Bacău, 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 
 
CAPITOLUL III – Criterii de acordare a facilităților la transportul urban cu mijloace 
de transport în comun 
 
Art. 6. Elevii beneficiază de subvenționarea 100% a transportului urban cu mijloace de transport în 
comun, în condițiile în care sunt înscriși într-o unitate de învățământ obligatoriu sau liceal                    
acreditată / autorizată de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bacău. 
 
 
CAPITOLUL IV – Caracteristicile legitimațiilor de călătorie la transportul urban  
cu mijloace de transport în comun 
 
1. Pentru primele 30 de zile ale anului școlar în curs elevii vor circula în baza unui abonament lunar, 
pus la dispoziție de S.C. Transport Public S.A. și care fi distribuit prin unitățile de învățământ; 



 

 

2. În această perioadă de o lună S.C. Transport Public S.A. va asigura imprimarea cardurilor anuale 
de transport pentru elevi, care vor fi personalizate și netransmisibile; 
3. Cardurile anuale de transport pentru elevi vor fi distribuite anual de către unitățile de învățământ; 
4. Perioada de valabilitate a cardului de transport anual pentru elevi distribuit va fi corespunzător 
anului calendaristic în curs, exclusiv prima lună a anului școlar (când elevul va circula în baza unui 
abonament); 
5. Tariful lunar pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun al elevilor, valabil pe 
toate traseele, este stabilit prin hotărâre de consiliu local. 
 
 
 
CAPITOLUL V – Modalitatea de acordare a facilităților la transportul urban cu  
mijloace de transport în comun 
 
Art. 7. Fiecare unitate de învățământ din municipiul Bacău va primi la începutul anului școlar de la S.C. 
Transport Public S.A. un număr de abonamente cu valabilitate de o lună (primele 30 de zile ale anului 
școlar în curs) pentru elevii care solicită această facilitate.  
 
Art. 8. Aceste abonamente subvenționate 100% vor fi distribuite la cererea elevilor, în baza unor liste  
întocmite de unitățile de învățământ. Modelul listei nominale se constituite în anexa la prezentul 
regulament.  
 
Art. 9. Până la data de 20 septembrie a anului școlar în curs listele nominale ale unităților de învățământ 
care cuprind elevii cărora li s-au eliberat abonamente la cerere, cu încadrarea în condițiile stabilite la art. 
6  din prezentul regulament vor fi centralizate pe fiecare centru bugetar și vor fi transmise către S.C. 
Transport Public S.A. 
 
Art. 10. În perioada 20 septembrie – 10 octombrie S.C. Transport Public S.A. va avea obligația 
imprimării cardurilor anuale de transport pentru elevi, care vor fi personalizate și netransmisibile. 
 
Art. 11. Costul imprimatelor (abonamentelor) pentru prima lună din anul școlar în curs, precum și 
costurile cu achiziția și imprimarea cardurilor anuale de transport pentru elevi vor fi suportate integral de 
S.C. Transport Public S.A. In cazul pierderii sau distrugerii din culpa posesorului, eliberarea unui nou 
card se va face in urma achitării sumei de 10 lei. 
 
Art. 12. Unitățile de învățământ vor organiza distribuirea cardurilor anuale de transport pentru proprii 
elevi, care solicită această facilitate, si care se încadrează în condițiile art. 6 din prezentul regulament. 
Cardurile vor avea valabilitate pe toată durata anului calendaristic în curs, exclusiv prima lună a anului 
școlar (când elevul va circula în baza unui abonament). 
 



 

 

Art. 13. Abonamentul lunar valabil în primele 30 de zile ale anului școlar în curs și cardul anual de 
transport pentru elevi vor fi personalizate și netransmisibile și vor fi valabile numai însoțite de carnetul 
de elev vizat de instituția de învățământ din municipiul Bacău pentru anul școlar în curs. 
 
Art. 14. Distribuirea abonamentelor se va efectua numai cu respectarea condițiilor stabilite în prezentul 
Regulament, respectiv obligativitatea elevului de a fi înscris într-o unitate de învățământ obligatoriu sau 
liceal acreditată / autorizată de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bacău. Responsabilitatea 
respectării acestor condiții revine unității de învățământ. 
 
 
Art. 15. Eliberarea cardurilor anuale de transport pentru elevi se va efectua în baza unor tabele nominale 
care vor trebui întocmite în dublu exemplar de fiecare unitate de învățământ în parte. Modelul acestor 
tabele este prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul Regulament și vor cuprinde 
obligatoriu următoarele date: numele, prenumele, codul numeric personal, clasa, adresa de domiciliu, 
seria abonament/card, semnătură de primire. 
  
Art. 16. După finalizarea distribuirii cardurilor de transport pentru elevi un exemplar al tabelelor 
nominale centralizate pe fiecare centru bugetar, certificate de fiecare instituție de învățământ vor fi 
predate reprezentantului S.C. Transport Public S.A. până la data de întâi a lunii următoare, în format 
letric și electronic, în vederea facturării lunare a serviciului de transport public pentru elevi. 
 
Art. 17. Lunar, până la data de întâi a fiecărei luni, centrul bugetar va transmite S.C. Transport Public 
S.A. modificările intervenite în cursul lunii anterioare, fata de tabelele transmise la începutul anului 
școlar, cu privire la elevii beneficiari de transport public (ex.: elevi noi înscriși, elevi care nu mai aparțin 
unității de învățământ, modificarea domiciliului elevului, alte situații care conduc la modificarea situației 
inițiale și implicit a facturii din luna respectivă). 
 
Art. 18. S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Bacău, în baza tabelelor centralizate pe fiecare centru bugetar 
va emite factura fiscală și o va înainta acestora pentru decontare până la data de 5 a lunii în curs pentru 
luna precedentă. Factura fiscală va fi însoțită de situația centralizatoare și tabelele nominale primite de 
la unitățile de învățământ, în format letric și electronic. 
 
Art. 19. Centrele bugetare din municipiul Bacau vor solicita Direcției Economice din cadrul Primăriei 
Municipiului Bacău aprobarea plății și deschiderea de credite bugetare în vederea efectuării viramentelor 
până la data de 25 a lunii următoare. 
 
 
CAPITOLUL VI – Finanțarea cheltuielilor privind acordarea de facilități elevilor  
la transportul urban cu mijloace de transport în comun 
 
 



 

 

Art. 20. Finanțarea cheltuielilor privind acordarea de facilități elevilor la transportul urban cu mijloace 
de transport în comun se realizează lunar, 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. 
 
 
CAPITOLUL VII – Responsabilități 
 

Art. 21.  
(1) Centrele bugetare din municipiul Bacău răspund administrativ, patrimonial și penal de 

corectitudinea datelor cuprinse în tabelele nominale și de respectarea condițiilor de 
distribuire a cardurilor de transport pentru elevi. 

(2) Centrele bugetare din municipiul Bacău răspund de distribuirea abonamentului aferent 
primelor 30 de zile ale anului școlar, cât și a cardurilor anuale de transport către proprii 
elevi, în timp util. 

 
(3) S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Bacău răspunde de asigurarea transportului urban 

cu mijloace de transport în comun pentru elevii din municipiul Bacău, asigurarea numărului de 
abonamente și a cardurilor de transport necesare, de distribuirea acestora către unitățile de 
învățământ, precum și de centralizarea tabelelor nominale și întocmirea corectă a facturilor 
fiscale. 

 
 

   DIRECTOR DAS,                                                             INTOCMIT, 
                  VASLUIANU CARMEN-MIHAELA                                     AXENTE IULIAN 

 
 
 

____________________________________________________________________________ 
 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, 
LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROMANIA 
JUDEŢUL  BACĂU 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  BACĂU 
DIRECTIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU 
NR.  581991/2/10.12.2020  
 
 
 

RAPORT  
al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, la proiectul de hotărâre 
privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local al municipiului Bacău pentru acordarea unor 

facilități pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun  elevilor precum și aprobarea 
regulamentului de acordare a acestor facilități 

 
 
 
 
 
         

Analizând proiectul de hotărâre privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local al 

municipiului Bacău pentru acordarea unor facilități pentru transportul urban cu mijloace de transport în 

comun  elevilor precum și aprobarea regulamentului de acordare a acestor facilități, se constată că este 

oportună și necesară adoptarea acestuia, iar autoritatea deliberativă are atributul de a-l aproba prin 

hotărâre. 

  Având în vedere că sunt respectate dispozițiile legale în vigoare, avizăm favorabil adoptarea 

proiectului de hotărâre. 

 

 
 
 



 

 

                                                                       DIRECTOR DAS,                                                                                
       VASLUIANU CARMEN-MIHAELA                                      

 
 
     
 
 
 
 
 
 
                                           
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
NR. 19265  DIN 08.12.2020 
 
 

       EXPUNERE DE MOTIVE 
 

 
 

la proiectul de hotărâre privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local al municipiului Bacău 
pentru acordarea unor facilități pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun  elevilor 

precum și aprobarea regulamentului de acordare a acestor facilități 
 

 

 
  Serviciile de transport public local fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică 

și cuprind totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes economic și social general 

desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, sub controlul, conducerea sau coordonarea 

autorităților administrației publice locale, în scopul asigurării transportului public local. Serviciile de 

transport public local se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, 

împreună cu mijloacele de transport, formează sistemul de transport public local. 

  Conform legislației în vigoare, Consiliul Local al Municipiului Bacău aprobă acordarea de 

subvenții de la bugetul local pentru plata legitimațiilor și abonamentelor la transportul urban cu mijloace 

de transport în comun unor anumite categorii de persoane din municipiul Bacău, în acest mod                   

realizându-se una din măsurile de protecție specială a acestor categorii de persoane. 

  Pentru înfăptuirea măsurilor de protecție socială în ceea ce privește asigurarea transportului urban 

cu mijloace de transport în comun pentru elevii și studenții sistemului național de învățământ din 



 

 

municipiul Bacău, în concordanță cu  modificările  legislative aduse de Legea  nr. 226 din 30 octombrie 

2020 pentru modificarea si completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, se subvenționează 100% 

transportul urban cu mijloace de transport în comun al elevilor din învățământul obligatoriu și liceal 

acreditat/autorizat de pe raza administrativ teritorială a municipiului Bacău care utilizează mijloace de 

transport în comun, pe tot parcursul anului calendaristic. 

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. Tariful lunar pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun al 

elevilor, valabil pe toate traseele, este stabilit prin hotărâre de consiliu local. 

 
 

Având în vedere cele mai sus expuse propun aprobarea proiectului asigurării resurselor financiare 

din bugetul local al municipiului Bacău pentru acordarea unor facilități pentru transportul urban cu 

mijloace de transport în comun a  elevilor. 

  Totodată propun și aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul urban cu 

mijloace de transport în comun elevilor din învățământul obligatoriu și liceal acreditat/autorizat de pe 

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

prezentul proiect. 

Față de cele expuse mai sus, rog Consiliul Local să  aprobe proiectul de hotărâre în forma 

prezentată. 

 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, 
LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
CONSILIUL LOCAL BACĂU                                                            
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU                            
NR.  19263 din 08.12.2020                                                  
                                                                                                               SE APROBĂ 
                                                                                                  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
                                                                                                LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU 
 
 

REFERAT 
 
 

  Conform legislației în vigoare, Consiliul Local al Municipiului Bacău aprobă acordarea de 

subvenții de la bugetul local pentru plata legitimațiilor și abonamentelor la transportul urban cu mijloace 

de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău, în acest mod 

realizându-se una din măsurile de protecție specială a acestor categorii de persoane. 

  Pentru înfăptuirea măsurilor de protecție socială în ceea ce privește asigurarea transportului urban 

cu mijloace de transport în comun pentru elevii și studenții sistemului național de învățământ din 

municipiul Bacău, în concordanță cu  modificările  legislative aduse de Legea  nr. 226 din 30 octombrie 

2020 pentru modificarea si completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, se subvenționează 100% 

transportul urban cu mijloace de transport în comun al elevilor din învățământul obligatoriu și liceal 

acreditat/autorizat de pe raza administrativ teritorială a municipiului Bacău care utilizează mijloace de 

transport în comun, pe tot parcursul anului calendaristic. 

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. Tariful lunar pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun al 

elevilor, valabil pe toate traseele, este stabilit prin hotărâre de consiliu local. 

 Propunem aprobarea unui proiect privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local al 

municipiului Bacău pentru acordarea unor facilități pentru transportul urban cu mijloace de transport în 

comun a  elevilor. 

  Totodată propunem și aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul urban 

cu mijloace de transport în comun elevilor din învățământul obligatoriu și liceal acreditat/autorizat de pe 

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

prezentul proiect.   

 Față de cele expuse mai sus vă rugăm aprobați referatul în forma prezentată. 

                          DIRECTOR D.A.S.,                                                          OFICIUL JURIDIC,                     
             VASLUIANU CARMEN-MIHAELA                                           AXENTE  IULIAN       
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REGULAMENT 
de acordare a facilităților la transportul urban cu mijloace de transport în comun  

elevilor din învățământul obligatoriu și liceal acreditat / autorizat  
de pe raza administrativ-teritorială a municipiul Bacău 

 
 
 
CAPITOLUL I – Dispoziții generale 
 
Art. 1. Obiectul prezentului regulament îl constituie reglementarea cadrului general de decontare a 
facilităților la transportul urban cu mijloace de transport în comun pentru elevii din învățământul 
obligatoriu și liceal acreditat / autorizat de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bacău. 
 
 Art. 2. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu: 
 
– Prevederile art. 8, alin. 3 , lit. (j) din Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de 
utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare; 
 
– Prevederile art. 17, alin. 1, lit. (m) și (o) din Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007 a serviciilor de transport 
public local,  cu modificările și completările ulterioare; 



 

 

 
– Prevederile art. 26, alin. 1 din Ordinul nr. 272 din 12 decembrie 2007 al Președintelui ANRSC pentru 
aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de 
transport public local de persoane; 
 
– Prevederile Ordinului nr. 972/03.10.2007 al Ministerului Transporturilor pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de                                          
sarcini-cadru al serviciilor de transport public local; 
 
– Prevederile art. 84, alin. 1 și alin. (1^1), (1^2) și (1^3), art. 105, alin. 2 din Legea nr. 1                                   
din 05.01.2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare; 
 
– 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 
studenți,  aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017; 
  
 
– Prevederile Ordinului nr. 5.079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare si funcționare a unităților de învățământ preuniversitar; 
 
– Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 
 
CAPITOLUL II – Tipuri de facilități la transportul urban cu mijloace de transport în  
comun acordate elevilor din învățământul obligatoriu și liceal acreditat / autorizat de pe raza 
administrativ-teritorială a municipiul Bacău 
 
 
Art. 3. Elevii din învățământul obligatoriu și liceal acreditat / autorizat de pe raza administrativ-teritorială 
a municipiului Bacău care utilizează mijloace de transport în comun beneficiază pe tot parcursul anului 
calendaristic de subvenționarea 100% a transportului urban cu mijloace de transport în comun aparținând 
S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Bacău. 
 
Art. 4. Tariful lunar pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun al elevilor, valabil pe 
toate traseele, este stabilit prin hotărâre de consiliu local. 
 
Art. 5. In vederea asigurării gratuității transportului urban cu mijloace de transport în comun pentru elevii 
din municipiul Bacău, 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 
 
CAPITOLUL III – Criterii de acordare a facilităților la transportul urban cu mijloace 
de transport în comun 
 



 

 

Art. 6. Elevii beneficiază de subvenționarea 100% a transportului urban cu mijloace de transport în 
comun, în condițiile în care sunt înscriși într-o unitate de învățământ obligatoriu sau liceal                    
acreditată / autorizată de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bacău. 
 
 
CAPITOLUL IV – Caracteristicile legitimațiilor de călătorie la transportul urban  
cu mijloace de transport în comun 
 
6. Pentru primele 30 de zile ale anului școlar în curs elevii vor circula în baza unui abonament lunar, 
pus la dispoziție de S.C. Transport Public S.A. și care fi distribuit prin unitățile de învățământ; 
7. În această perioadă de o lună S.C. Transport Public S.A. va asigura imprimarea cardurilor anuale 
de transport pentru elevi, care vor fi personalizate și netransmisibile; 
8. Cardurile anuale de transport pentru elevi vor fi distribuite anual de către unitățile de învățământ; 
9. Perioada de valabilitate a cardului de transport anual pentru elevi distribuit va fi corespunzător 
anului calendaristic în curs, exclusiv prima lună a anului școlar (când elevul va circula în baza unui 
abonament); 
10. Tariful lunar pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun al elevilor, valabil pe 
toate traseele, este stabilit prin hotărâre de consiliu local. 
 
 
 
CAPITOLUL V – Modalitatea de acordare a facilităților la transportul urban cu  
mijloace de transport în comun 
 
Art. 7. Fiecare unitate de învățământ din municipiul Bacău va primi la începutul anului școlar de la S.C. 
Transport Public S.A. un număr de abonamente cu valabilitate de o lună (primele 30 de zile ale anului 
școlar în curs) pentru elevii care solicită această facilitate.  
 
Art. 8. Aceste abonamente subvenționate 100% vor fi distribuite la cererea elevilor, în baza unor liste  
întocmite de unitățile de învățământ. Modelul listei nominale se constituite în anexa la prezentul 
regulament.  
 
Art. 9. Până la data de 20 septembrie a anului școlar în curs listele nominale ale unităților de învățământ 
care cuprind elevii cărora li s-au eliberat abonamente la cerere, cu încadrarea în condițiile stabilite la art. 
6  din prezentul regulament vor fi centralizate pe fiecare centru bugetar și vor fi transmise către S.C. 
Transport Public S.A. 
 
Art. 10. În perioada 20 septembrie – 10 octombrie S.C. Transport Public S.A. va avea obligația 
imprimării cardurilor anuale de transport pentru elevi, care vor fi personalizate și netransmisibile. 
 
Art. 11. Costul imprimatelor (abonamentelor) pentru prima lună din anul școlar în curs, precum și 
costurile cu achiziția și imprimarea cardurilor anuale de transport pentru elevi vor fi suportate integral de 



 

 

S.C. Transport Public S.A. In cazul pierderii sau distrugerii din culpa posesorului, eliberarea unui nou 
card se va face in urma achitării sumei de 10 lei. 
 
Art. 12. Unitățile de învățământ vor organiza distribuirea cardurilor anuale de transport pentru proprii 
elevi, care solicită această facilitate, si care se încadrează în condițiile art. 6 din prezentul regulament. 
Cardurile vor avea valabilitate pe toată durata anului calendaristic în curs, exclusiv prima lună a anului 
școlar (când elevul va circula în baza unui abonament). 
 
Art. 13. Abonamentul lunar valabil în primele 30 de zile ale anului școlar în curs și cardul anual de 
transport pentru elevi vor fi personalizate și netransmisibile și vor fi valabile numai însoțite de carnetul 
de elev vizat de instituția de învățământ din municipiul Bacău pentru anul școlar în curs. 
 
Art. 14. Distribuirea abonamentelor se va efectua numai cu respectarea condițiilor stabilite în prezentul 
Regulament, respectiv obligativitatea elevului de a fi înscris într-o unitate de învățământ obligatoriu sau 
liceal acreditată / autorizată de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bacău. Responsabilitatea 
respectării acestor condiții revine unității de învățământ. 
 
 
Art. 15. Eliberarea cardurilor anuale de transport pentru elevi se va efectua în baza unor tabele nominale 
care vor trebui întocmite în dublu exemplar de fiecare unitate de învățământ în parte. Modelul acestor 
tabele este prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul Regulament și vor cuprinde 
obligatoriu următoarele date: numele, prenumele, codul numeric personal, clasa, adresa de domiciliu, 
seria abonament/card, semnătură de primire. 
  
Art. 16. După finalizarea distribuirii cardurilor de transport pentru elevi un exemplar al tabelelor 
nominale centralizate pe fiecare centru bugetar, certificate de fiecare instituție de învățământ vor fi 
predate reprezentantului S.C. Transport Public S.A. până la data de întâi a lunii următoare, în format 
letric și electronic, în vederea facturării lunare a serviciului de transport public pentru elevi. 
 
Art. 17. Lunar, până la data de întâi a fiecărei luni, centrul bugetar va transmite S.C. Transport Public 
S.A. modificările intervenite în cursul lunii anterioare, fata de tabelele transmise la începutul anului 
școlar, cu privire la elevii beneficiari de transport public (ex.: elevi noi înscriși, elevi care nu mai aparțin 
unității de învățământ, modificarea domiciliului elevului, alte situații care conduc la modificarea situației 
inițiale și implicit a facturii din luna respectivă). 
 
Art. 18. S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Bacău, în baza tabelelor centralizate pe fiecare centru bugetar 
va emite factura fiscală și o va înainta acestora pentru decontare până la data de 5 a lunii în curs pentru 
luna precedentă. Factura fiscală va fi însoțită de situația centralizatoare și tabelele nominale primite de 
la unitățile de învățământ, în format letric și electronic. 
 



 

 

Art. 19. Centrele bugetare din municipiul Bacau vor solicita Direcției Economice din cadrul Primăriei 
Municipiului Bacău aprobarea plății și deschiderea de credite bugetare în vederea efectuării viramentelor 
până la data de 25 a lunii următoare. 
 
 
CAPITOLUL VI – Finanțarea cheltuielilor privind acordarea de facilități elevilor  
la transportul urban cu mijloace de transport în comun 
 
 
Art. 20. Finanțarea cheltuielilor privind acordarea de facilități elevilor la transportul urban cu mijloace 
de transport în comun se realizează lunar, 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. 
 
 
CAPITOLUL VII – Responsabilități 
 

Art. 21.  
(3) Centrele bugetare din municipiul Bacău răspund administrativ, patrimonial și penal de 

corectitudinea datelor cuprinse în tabelele nominale și de respectarea condițiilor de 
distribuire a cardurilor de transport pentru elevi. 

(4) Centrele bugetare din municipiul Bacău răspund de distribuirea abonamentului aferent 
primelor 30 de zile ale anului școlar, cât și a cardurilor anuale de transport către proprii 
elevi, în timp util. 

 
(3) S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Bacău răspunde de asigurarea transportului urban 

cu mijloace de transport în comun pentru elevii din municipiul Bacău, asigurarea numărului de 
abonamente și a cardurilor de transport necesare, de distribuirea acestora către unitățile de 
învățământ, precum și de centralizarea tabelelor nominale și întocmirea corectă a facturilor 
fiscale. 

 
 

   DIRECTOR DAS,                                                             INTOCMIT, 
                  VASLUIANU CARMEN-MIHAELA                                     AXENTE IULIAN 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
MUNICIPIUL BACĂU 
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 
Nr. 581991/1/10.12.2020  
                                                            RAPORT  

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, la proiectul de hotărâre 
privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local al municipiului Bacău pentru acordarea unor 

facilități pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun  elevilor precum și aprobarea 
regulamentului de acordare a acestor facilități 

 
Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza: 
 
-Prevederilor art. 8, alin. 3, lit. (j) din Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de 
utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare, care precizează că: 
Art.8(3) În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice, 
autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri în legătură cu: 
i) stabilirea, ajustarea, modificarea şi aprobarea preţurilor, tarifelor şi taxelor speciale, cu respectarea 
normelor metodologice elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente; 



 

 

-Prevederilor art. 17, alin. 1, lit. (m) și (o) din Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007 a serviciilor de 
transport public local,  cu modificările și completările ulterioare, care precizează că: 
Art. 17(1) Consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti au 
următoarele atribuţii: 
m) stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul public de transport local şi 
judeţean de persoane, cu respectarea prevederilor legale privind modalitatea de gestionare a serviciului; 
 o) asigurarea resurselor bugetare pentru susţinerea totală sau parţială a costurilor serviciului public de 
transport de persoane pentru unele categorii sociale defavorizate, stabilite prin hotărâri ale consiliilor 
locale, ale consiliilor judeţene, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau ale adunării 
generale din cadrul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, după caz, ori prin lege; 
-Prevederilor art. 84, alin. 1 și alin. (1^1), (1^2) și (1^3), art. 105, alin. 2 din Legea nr. 1                                   
din 05.01.2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, care precizează că: 
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. 
(1^3) Elevii au dreptul la decontarea cheltuielilor cu transportul de interes public desfăşurat în alte 
condiţii decât sub forma unui serviciu public. Decontarea se va realiza de către unitatea de învăţământ. 
Art.105(2) Finanţarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-
teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar şi din sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinaţie, pentru următoarele 
categorii de cheltuieli: 
     a) investiţii, reparaţii capitale, consolidări; 
    b) subvenţii pentru internate şi cantine; 
    c) cheltuieli pentru evaluarea periodică naţională a elevilor; 
    d) cheltuieli cu bursele elevilor; 
     e) Abrogată. 
     e^1) Abrogată 
     f) cheltuielile pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar, conform legii; 
    g) cheltuieli pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaţilor din învăţământul 
preuniversitar, cu excepţia celor care, potrivit legii, se efectuează gratuit; 
    h) cheltuieli pentru concursuri şcolare şi activităţi educative extraşcolare, centre de excelenţă 
organizate în cadrul sistemului de învăţământ; 
    i) cheltuieli pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru personalul angajat, preşcolari şi 
elevi; 
    j) gestionarea situaţiilor de urgenţă; 
    k) cheltuieli pentru participarea în proiecte europene de cooperare în domeniul educaţiei şi formării 
profesionale. 
    l) alte cheltuieli de natura bunurilor şi serviciilor, care nu fac parte din finanţarea de bază. 
-Prevederilor Ordinului nr. 5.079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare si funcționare a unităților de învățământ preuniversitar; 
-Prevederilor 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 studenți,  aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017; 



 

 

-Prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
-Prevederilor art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 
(1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, care 
precizează: 
Art. 140 (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 (1)  Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a 
prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a 
ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a hotărârilor consiliului  
local. Primarul dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu 
caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, 
ale prefectului, a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean, precum şi a hotărârilor consiliului 
judeţean, în condiţiile legii. 
Art. 196 (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 (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 (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 
- Prevederilor art. 129 (2) lit. „d” și alin. (7) lit. „b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 
Administrativ, care precizează: 
Art. 129 (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local; 
(7)În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit competenţei sale 
şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: 
        b) serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a 
familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială; 
 
- şi poate fi supus spre dezbatere. 
 
 
 
                                                          DIRECTOR EXECUTIV 
                                                            CIPRIAN FANTAZA 
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                                                                     CĂTRE 
 
 
 
                                           DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
                             DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 



 

 

 
 
 Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din OUG nr. 57/ 

2019 privind Codul Administrativ, vă informăm că v-a fost transmis pe e-mail proiectul 

de hotărâre privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local al municipiului 

Bacău pentru acordarea unor facilități pentru transportul urban cu mijloace de transport în 

comun  elevilor precum și aprobarea regulamentului de acordare a acestor facilități 

ză , în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate. Vă rugăm ca până la data 

de 14.12.2020 să le depuneți în format letric la Secretarul General al Municipiului Bacău. 

 
 
            PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                  SECRETARUL GENERAL  
            LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU                AL MUNICIPIULUI BACĂU 
                                                                                              NICOLAE OVIDIU POPOVICI 
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	SECRETARUL GENERAL AL
	MUNICIPIULUI BACĂU
	NICOLAE–OVIDIU POPOVICI
	PROIECT DE HOTĂRÂRE
	privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local al municipiului Bacău pentru acordarea unor facilități pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun  elevilor precum și aprobarea regulamentului de acordare a acestor facilități
	CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU
	Având în vedere:
	– Adresa SC Transport Public SA Bacău înregistrată la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău sub nr. 18204 din 18.11.2020;
	– Referatul nr. 19263 din 08.12.2020 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău prin care se propune asigurarea resurselor financiare din bugetul local al municipiului Bacău pentru acordarea unor facilități pentru transportul urban cu mijl...
	– Expunerea de motive a  Primarului Municipiului Bacău nr. 19265 din 08.12.2020;
	– Raportul favorabil al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate                              nr. 581991/1/10.12.2020
	– Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 239/31.08.2016 privind stabilirea tarifului lunar pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun  al elevilor, asigurarea resurselor financiare din bugetul local al munici...
	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 tra...
	– 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 t...
	– Prevederile art. 8, alin. 3 , lit. (j) din Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;
	– Prevederile art. 17, alin. 1, lit. (m) și (o) din Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007 a serviciilor de transport public local,  cu modificările și completările ulterioare;
	– Prevederile art. 84, alin. 1 și alin. (1^1), (1^2) și (1^3), art. 105, alin. 2 din Legea nr. 1                                   din 05.01.2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;
	– Prevederile Ordinului nr. 5.079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a unităților de învățământ 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 trans...
	– Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
	– Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale                      art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;
	În baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. “d”, alin. (7) lit. “b”  din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ:
	HOTĂRĂŞTE
	Art.1  Se aprobă subvenționarea 100% a transportului urban cu mijloace de transport în comun al elevilor din învățământul obligatoriu și liceal acreditat/autorizat de pe raza administrativ teritorială a municipiului Bacău care utilizează mijloace de...
	Art. 3. (1) Transportul elevilor se va efectua în baza cardului anual de transport personalizat și netransmisibil și 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 și liceal acreditat/autorizat de pe raza administrativ teritorială a municipiului Bacău, conform an...
	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...
	Art. 6.  Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică.
	Art. 7. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Inspectoratului Școlar al Județului Bacău,  S.C. Transport Public S.A Bacău.
	Art. 8. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.
	PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU,
	LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU
	Anexă la 
	ROMÂNIA
	Hotărârea nr. ______ din ________________
	JUDEȚUL BACĂU
	PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
	REGULAMENT
	de acordare a facilităților la transportul urban cu mijloace de transport în comun
	elevilor din învățământul obligatoriu și liceal acreditat / autorizat
	de pe raza administrativ-teritorială a municipiul Bacău
	CAPITOLUL I – Dispoziții generale
	Art. 1. Obiectul prezentului regulament îl constituie reglementarea cadrului general de decontare a facilităților la transportul urban cu mijloace de transport în comun pentru elevii din învățământul obligatoriu și liceal acreditat / autorizat de pe r...
	Art. 2. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu:
	CAPITOLUL II – Tipuri de facilități la transportul urban cu mijloace de transport în
	comun acordate elevilor din învățământul obligatoriu și liceal acreditat / autorizat de pe raza administrativ-teritorială a municipiul Bacău
	Art. 3. Elevii din învățământul obligatoriu și liceal acreditat / autorizat de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bacău care utilizează mijloace de transport în comun beneficiază pe tot parcursul anului calendaristic de subvenționarea 10...
	Art. 4. Tariful lunar pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun al elevilor, valabil pe toate traseele, este stabilit prin hotărâre de consiliu local.
	Art. 5. In vederea asigurării gratuității transportului urban cu mijloace de transport în comun pentru elevii din municipiul Bacău, decontarea cheltuielilor se face de la bugetul de stat, prin transfer, către unitățile administrativ-teritoriale, în ba...
	CAPITOLUL III – Criterii de acordare a facilităților la transportul urban cu mijloace
	de transport în comun
	Art. 6. Elevii beneficiază de subvenționarea 100% a transportului urban cu mijloace de transport în comun, în condițiile în care sunt înscriși într-o unitate de învățământ obligatoriu sau liceal                    acreditată / autorizată de pe raza ad...
	CAPITOLUL IV – Caracteristicile legitimațiilor de călătorie la transportul urban
	cu mijloace de transport în comun
	CAPITOLUL V – Modalitatea de acordare a facilităților la transportul urban cu
	mijloace de transport în comun
	Art. 7. Fiecare unitate de învățământ din municipiul Bacău va primi la începutul anului școlar de la S.C. Transport Public S.A. un număr de abonamente cu valabilitate de o lună (primele 30 de zile ale anului școlar în curs) pentru elevii care solicită...
	Art. 8. Aceste abonamente subvenționate 100% vor fi distribuite la cererea elevilor, în baza unor liste  întocmite de unitățile de învățământ. Modelul listei nominale se constituite în anexa la prezentul regulament.
	Art. 9. Până la data de 20 septembrie a anului școlar în curs listele nominale ale unităților de învățământ care cuprind elevii cărora li s-au eliberat abonamente la cerere, cu încadrarea în condițiile stabilite la art. 6  din prezentul regulament vor...
	Art. 10. În perioada 20 septembrie – 10 octombrie S.C. Transport Public S.A. va avea obligația imprimării cardurilor anuale de transport pentru elevi, care vor fi personalizate și netransmisibile.
	Art. 11. Costul imprimatelor (abonamentelor) pentru prima lună din anul școlar în curs, precum și costurile cu achiziția și imprimarea cardurilor anuale de transport pentru elevi vor fi suportate integral de S.C. Transport Public S.A. In cazul pierder...
	Art. 12. Unitățile de învățământ vor organiza distribuirea cardurilor anuale de transport pentru proprii elevi, care solicită această facilitate, si care se încadrează în condițiile art. 6 din prezentul regulament. Cardurile vor avea valabilitate pe t...
	Art. 13. Abonamentul lunar valabil în primele 30 de zile ale anului școlar în curs și cardul anual de transport pentru elevi vor fi personalizate și netransmisibile și vor fi valabile numai însoțite de carnetul de elev vizat de instituția de învățămân...
	Art. 14. Distribuirea abonamentelor se va efectua numai cu respectarea condițiilor stabilite în prezentul Regulament, respectiv obligativitatea elevului de a fi înscris într-o unitate de învățământ obligatoriu sau liceal acreditată / autorizată de pe ...
	Art. 15. Eliberarea cardurilor anuale de transport pentru elevi se va efectua în baza unor tabele nominale care vor trebui întocmite în dublu exemplar de fiecare unitate de învățământ în parte. Modelul acestor tabele este prevăzut în anexa nr. 1 care ...
	Art. 16. După finalizarea distribuirii cardurilor de transport pentru elevi un exemplar al tabelelor nominale centralizate pe fiecare centru bugetar, certificate de fiecare instituție de învățământ vor fi predate reprezentantului S.C. Transport Public...
	Art. 17. Lunar, până la data de întâi a fiecărei luni, centrul bugetar va transmite S.C. Transport Public S.A. modificările intervenite în cursul lunii anterioare, fata de tabelele transmise la începutul anului școlar, cu privire la elevii beneficiari...
	Art. 18. S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Bacău, în baza tabelelor centralizate pe fiecare centru bugetar va emite factura fiscală și o va înainta acestora pentru decontare până la data de 5 a lunii în curs pentru luna precedentă. Factura fiscală va fi înso...
	Art. 19. Centrele bugetare din municipiul Bacau vor solicita Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacău aprobarea plății și deschiderea de credite bugetare în vederea efectuării viramentelor până la data de 25 a lunii următoare.
	CAPITOLUL VI – Finanțarea cheltuielilor privind acordarea de facilități elevilor
	la transportul urban cu mijloace de transport în comun
	Art. 20. Finanțarea cheltuielilor privind acordarea de facilități elevilor la transportul urban cu mijloace de transport în comun se realizează lunar, decontarea cheltuielilor se face de la bugetul de stat, prin transfer, către unitățile administrativ...
	CAPITOLUL VII – Responsabilități
	ROMANIA
	JUDEŢUL  BACĂU
	PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  BACĂU
	DIRECTIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU
	NR.  581991/2/10.12.2020
	RAPORT
	al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, la proiectul de hotărâre privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local al municipiului Bacău pentru acordarea unor facilități pentru transportul urban cu m...
	Analizând proiectul de hotărâre privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local al municipiului Bacău pentru acordarea unor facilități pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun  elevilor precum și aprobarea regulamentului d...
	Având în vedere că sunt respectate dispozițiile legale în vigoare, avizăm favorabil adoptarea proiectului de hotărâre.
	DIRECTOR DAS,
	VASLUIANU CARMEN-MIHAELA
	ROMÂNIA
	JUDEŢUL BACĂU
	PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
	NR. 19265  DIN 08.12.2020
	EXPUNERE DE MOTIVE
	la proiectul de hotărâre privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local al municipiului Bacău pentru acordarea unor facilități pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun  elevilor precum și aprobarea regulamentului de acord...
	Serviciile de transport public local fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică și cuprind totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes economic și social general desfășurate la nivelul unităților a...
	Conform legislației în vigoare, Consiliul Local al Municipiului Bacău aprobă acordarea de subvenții de la bugetul local pentru plata legitimațiilor și abonamentelor la transportul urban cu mijloace de transport în comun unor anumite categorii de per...
	Pentru înfăptuirea măsurilor de protecție socială în ceea ce privește asigurarea transportului urban cu mijloace de transport în comun pentru elevii și studenții sistemului național de învățământ din municipiul Bacău, în concordanță cu  modificările...
	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. Tariful lunar pen...
	Având în vedere cele mai sus expuse propun aprobarea proiectului asigurării resurselor financiare din bugetul local al municipiului Bacău pentru acordarea unor facilități pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun a  elevilor.
	Totodată propun și aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul urban cu mijloace de transport în comun elevilor din învățământul obligatoriu și liceal acreditat/autorizat de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ba...
	Față de cele expuse mai sus, rog Consiliul Local să  aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată.
	PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU,
	LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU
	ROMÂNIA
	JUDEŢUL BACĂU
	CONSILIUL LOCAL BACĂU
	DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU
	NR.  19263 din 08.12.2020
	SE APROBĂ
	PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
	LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU
	REFERAT
	Conform legislației în vigoare, Consiliul Local al Municipiului Bacău aprobă acordarea de subvenții de la bugetul local pentru plata legitimațiilor și abonamentelor la transportul urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane de...
	Pentru înfăptuirea măsurilor de protecție socială în ceea ce privește asigurarea transportului urban cu mijloace de transport în comun pentru elevii și studenții sistemului național de învățământ din municipiul Bacău, în concordanță cu  modificările...
	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. Tariful lunar pen...
	Propunem aprobarea unui proiect privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local al municipiului Bacău pentru acordarea unor facilități pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun a  elevilor.
	Totodată propunem și aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul urban cu mijloace de transport în comun elevilor din învățământul obligatoriu și liceal acreditat/autorizat de pe raza administrativ teritorială a municipiului ...
	Față de cele expuse mai sus vă rugăm aprobați referatul în forma prezentată.
	DIRECTOR D.A.S.,                                                          OFICIUL JURIDIC,
	VASLUIANU CARMEN-MIHAELA                                           AXENTE  IULIAN
	REGULAMENT
	de acordare a facilităților la transportul urban cu mijloace de transport în comun
	elevilor din învățământul obligatoriu și liceal acreditat / autorizat
	de pe raza administrativ-teritorială a municipiul Bacău
	CAPITOLUL I – Dispoziții generale
	Art. 1. Obiectul prezentului regulament îl constituie reglementarea cadrului general de decontare a facilităților la transportul urban cu mijloace de transport în comun pentru elevii din învățământul obligatoriu și liceal acreditat / autorizat de pe r...
	Art. 2. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu:
	CAPITOLUL II – Tipuri de facilități la transportul urban cu mijloace de transport în
	comun acordate elevilor din învățământul obligatoriu și liceal acreditat / autorizat de pe raza administrativ-teritorială a municipiul Bacău
	Art. 3. Elevii din învățământul obligatoriu și liceal acreditat / autorizat de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bacău care utilizează mijloace de transport în comun beneficiază pe tot parcursul anului calendaristic de subvenționarea 10...
	Art. 4. Tariful lunar pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun al elevilor, valabil pe toate traseele, este stabilit prin hotărâre de consiliu local.
	Art. 5. In vederea asigurării gratuității transportului urban cu mijloace de transport în comun pentru elevii din municipiul Bacău, decontarea cheltuielilor se face de la bugetul de stat, prin transfer, către unitățile administrativ-teritoriale, în ba...
	CAPITOLUL III – Criterii de acordare a facilităților la transportul urban cu mijloace
	de transport în comun
	Art. 6. Elevii beneficiază de subvenționarea 100% a transportului urban cu mijloace de transport în comun, în condițiile în care sunt înscriși într-o unitate de învățământ obligatoriu sau liceal                    acreditată / autorizată de pe raza ad...
	CAPITOLUL IV – Caracteristicile legitimațiilor de călătorie la transportul urban
	cu mijloace de transport în comun
	CAPITOLUL V – Modalitatea de acordare a facilităților la transportul urban cu
	mijloace de transport în comun
	Art. 7. Fiecare unitate de învățământ din municipiul Bacău va primi la începutul anului școlar de la S.C. Transport Public S.A. un număr de abonamente cu valabilitate de o lună (primele 30 de zile ale anului școlar în curs) pentru elevii care solicită...
	Art. 8. Aceste abonamente subvenționate 100% vor fi distribuite la cererea elevilor, în baza unor liste  întocmite de unitățile de învățământ. Modelul listei nominale se constituite în anexa la prezentul regulament.
	Art. 9. Până la data de 20 septembrie a anului școlar în curs listele nominale ale unităților de învățământ care cuprind elevii cărora li s-au eliberat abonamente la cerere, cu încadrarea în condițiile stabilite la art. 6  din prezentul regulament vor...
	Art. 10. În perioada 20 septembrie – 10 octombrie S.C. Transport Public S.A. va avea obligația imprimării cardurilor anuale de transport pentru elevi, care vor fi personalizate și netransmisibile.
	Art. 11. Costul imprimatelor (abonamentelor) pentru prima lună din anul școlar în curs, precum și costurile cu achiziția și imprimarea cardurilor anuale de transport pentru elevi vor fi suportate integral de S.C. Transport Public S.A. In cazul pierder...
	Art. 12. Unitățile de învățământ vor organiza distribuirea cardurilor anuale de transport pentru proprii elevi, care solicită această facilitate, si care se încadrează în condițiile art. 6 din prezentul regulament. Cardurile vor avea valabilitate pe t...
	Art. 13. Abonamentul lunar valabil în primele 30 de zile ale anului școlar în curs și cardul anual de transport pentru elevi vor fi personalizate și netransmisibile și vor fi valabile numai însoțite de carnetul de elev vizat de instituția de învățămân...
	Art. 14. Distribuirea abonamentelor se va efectua numai cu respectarea condițiilor stabilite în prezentul Regulament, respectiv obligativitatea elevului de a fi înscris într-o unitate de învățământ obligatoriu sau liceal acreditată / autorizată de pe ...
	Art. 15. Eliberarea cardurilor anuale de transport pentru elevi se va efectua în baza unor tabele nominale care vor trebui întocmite în dublu exemplar de fiecare unitate de învățământ în parte. Modelul acestor tabele este prevăzut în anexa nr. 1 care ...
	Art. 16. După finalizarea distribuirii cardurilor de transport pentru elevi un exemplar al tabelelor nominale centralizate pe fiecare centru bugetar, certificate de fiecare instituție de învățământ vor fi predate reprezentantului S.C. Transport Public...
	Art. 17. Lunar, până la data de întâi a fiecărei luni, centrul bugetar va transmite S.C. Transport Public S.A. modificările intervenite în cursul lunii anterioare, fata de tabelele transmise la începutul anului școlar, cu privire la elevii beneficiari...
	Art. 18. S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Bacău, în baza tabelelor centralizate pe fiecare centru bugetar va emite factura fiscală și o va înainta acestora pentru decontare până la data de 5 a lunii în curs pentru luna precedentă. Factura fiscală va fi înso...
	Art. 19. Centrele bugetare din municipiul Bacau vor solicita Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacău aprobarea plății și deschiderea de credite bugetare în vederea efectuării viramentelor până la data de 25 a lunii următoare.
	CAPITOLUL VI – Finanțarea cheltuielilor privind acordarea de facilități elevilor
	la transportul urban cu mijloace de transport în comun
	Art. 20. Finanțarea cheltuielilor privind acordarea de facilități elevilor la transportul urban cu mijloace de transport în comun se realizează lunar, decontarea cheltuielilor se face de la bugetul de stat, prin transfer, către unitățile administrativ...
	CAPITOLUL VII – Responsabilități
	ROMÂNIA
	JUDEŢUL BACĂU
	MUNICIPIUL BACĂU
	DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ
	Nr. 581991/1/10.12.2020
	RAPORT
	al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, la proiectul de hotărâre privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local al municipiului Bacău pentru acordarea unor facilități pentru transportul urban cu m...
	Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza:
	-Prevederilor art. 8, alin. 3, lit. (j) din Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare, care precizează că:
	-Prevederilor art. 17, alin. 1, lit. (m) și (o) din Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007 a serviciilor de transport public local,  cu modificările și completările ulterioare, care precizează că:
	-Prevederilor art. 84, alin. 1 și alin. (1^1), (1^2) și (1^3), art. 105, alin. 2 din Legea nr. 1                                   din 05.01.2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, care precizează că:
	-Prevederilor Ordinului nr. 5.079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
	-Prevederilor 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 trans...
	-Prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
	-Prevederilor art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, care precizează:
	Art. 140 (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 acestu...
	Art.154 (1)  Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a ...
	local. Primarul dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, a dispoziţiil...
	Art. 196 (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 (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 (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
	- Prevederilor art. 129 (2) lit. „d” și alin. (7) lit. „b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, care precizează:
	Art. 129 (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:
	d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local;
	(7)În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
	b) serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
	- şi poate fi supus spre dezbatere.
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