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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

 

privind  aprobarea noilor facilități la transportul urban de călători și a condițiilor de acordare ale 

acestora  

 

Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinară în data de  29.10.2015, 

 Având în vedere adresa Regiei  Autonome de Gospodărire Comunală și Prestăti Servicii Săcele R.A., 

înregistrată la Primăria Municipiului Săcele sub nr. 52540/08.10.2015, prin care ne aduce la cunoștință faptul 

că se impune modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 146/23.09.2010 privind  aprobarea, în condițiile 

legii, a noilor facilități la transportul urban de călători și a condițiilor de acordare ale acestora,  în sensul 

aplicării și armonizării cu prevederile legale în vigoare; 

 Ținând cont de Raportul de specialitate nr.  55580/23.10.2015 şi  Avizele Comisiilor de specialitate; 

 Văzând  prevederile art. 84 alin. (1), alin. (2) și ale art. 205 din Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale, 

cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii, cu 

modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 36, alin. (1),  alin. (2), lit. d), alin. (6) lit. a), pct. 14; al art. 45 alin. (1); al art. 61 alin. 

(2); al  art. 115 alin. (1) lit. b) şi al art. 117 lit. a)  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei  publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1.  (1) Se aprobă noile facilități la transportul urban de călători și condițiile de acordare ale 

acestora, după cum urmează: 

- Pensionarii din sistemul asigurărilor sociale de stat, din sistemul de pensii și asigurări sociale pentru 

agricultori, precum și pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurări sociale ale căror venituri nu 

depășesc 700 lei, vor beneficia de un număr 16 călătorii gratuite (8 bilete dus-întors) pe ruta Garaj 

Săcele-Poienelor Brașov; 

- Pensionarii ale căror venituri se încadrează între 701 lei și 850 lei, vor beneficia de un număr 10 

călătorii gratuite (5 bilete dus-întors) pe ruta Garaj Săcele-Poienelor Brașov; 

- Pensionarii ale căror venituri se încadrează între 851 lei și 1050 lei, vor beneficia de un număr 6 

călătorii gratuite (3 bilete dus-întors) pe ruta Garaj Săcele-Poienelor Brașov. 

          (2) Biletele care se vor acorda în aceste condiții vor fi tipărite în mod distinct față de 

biletele existente, iar beneficiarii acestora vor pierde facilitate acordată în situația în care vor ceda biletele spre 

folosința altor persoane. 

 

Art.2.  (1) Se aprobă reducerea cu 50% a tarifului abonamentelor lunare pentru elevii din clasele 

pregătitoare-clasele XIII, curs de zi, învățământ de stat în Municipiul Săcele, care utilizează mijloacele de 

transport public local de persoane, prin curse regulate, pentru deplasarea la școală.  

            (2) Facilitățile se acordă elevilor cu domiciliul în Municipiul Săcele care își desfășoară 

procesul educațional la o distanță de minim 2 stații de la domiciliu până la instituția de învățământ frecventată, 

cât și elevilor din alte localități care frecventează cursurile în unitățile de învățământ de pe raza Municipiului 

Săcele.  

            (3) Pentru elevii din Cartierul Gârcini care frecventează cursurile la Școala Gimnazială nr. 4 și 

la Liceul Teoretic Victor Jinga, situate în Cartierul Electroprecizia se consideră o distanță de 2 stații (Gârcini-

Garaj, Garaj – Cart. Electroprecizia). 
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Art.3.  (1) Studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă, în instituţiile de învăţământ 

superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani, beneficiază de tarif redus cu minimum 50% pe mijloacele 

de transport local în comun.  

            (2) Studenţii orfani sau proveniţi din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru 

transportul local în comun. 

 

Art.4.  Elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei pentru care s-a 

stabilit o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutela, beneficiază de gratuitate pentru 

transportul local în comun, pe tot parcursul anului calendaristic. 

 

 

Art.5.  (1) Călătoriile se efectuează pe baza biletelor de călătorie specifice mijloacelor de 

transport în comun eliberate pensionarilor beneficiari de către R.A.G.C.P.S. Săcele R.A., prin demonstrarea 

calității de pensionar în baza cuponului de pensie din ultima lună.  

           (2) Abonamentele pentru elevi și studenți se eliberează pe baza carnetului de 

elev/student și a adeverinței școlare care să confime frecventarea cursurilor în unitatea de învățământ.  

           (3) Abonamentele sunt valabile doar însoțite de carnetul de elev/student.  

           (4) Beneficiarii abonamentelor mai sus indicate vor pierde facilitatea în situația în care le 

vor ceda spre folosința altor persoane. 

 

Art. 6. Regia Autonomă de Gospodărire Comunală și Prestăti Servicii Săcele R.A. tipărește, pe 

cheltuială proprie, legitimațiile de călătorie cu elementele de siguranță și înseriere și le distribuie beneficiarilor 

prin punctele Cap Linie-Garaj și Cap Linie – IABV. 

 

Art. 7.  Se mandatează Primarul Municipiului Săcele pentru a dispune asupra modalității de acordare a 

biletelor și a abonamentelor gratuite pentru cazurile sociale (însoțite de documente justificative), cât și pentru 

cazurile în care se promovează imaginea Municipiului Săcele (elevi și studenți cu merite deosebite, echipe 

sportive, salvamont, pompieri, etc.), care pot apărea pe parcursul aplicării prezentei Hotărâri. 

 

Art. 8. Sumele  necesare acordării acestor facilități vor fi prevăzute și aprobate în bugetul local și vor 

fi achitate pe baza documentelor emise lunar de către R.A.G.C.P.S. Săcele R.A. 

 

Art. 9. Prevederile prezentei hotărâri devin aplicabile începând cu data de 01.11.2015. 

 

Art. 10. Odată cu intrarea în vigoare în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară se 

abrogă.  
 

Art. 11.  Primarul Municipiului Săcele şi  Regia Autonomă de Gospodărire Comunală și Prestăti 

Servicii Săcele R.A.  răspund de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNAT 

     CONSILIER     LOCAL                                                          SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 

        MAGDƠ JÁNOS                                                            C.J.  GORAN ADRIANA 

 

 

 

 

Redactat: Insp. Acăroaie Elena/6ex. 

Hotărârea a fost adoptată:  18 voturi pentru 

Nr. consilierilor în funcţie: 19 

Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 18 (la momentul votului) 

 



 

 

 

Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 

- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 

- 1 ex. Dosar colecţie 

- 1 ex. Dosar şedinţă 

- 1 ex. D-l Primar 

- 1 ex. Serviciul Financiar Contabilitate  Salarizare Buget Ordonantare C.F.P. 

- 2 ex. Serviciul  de specialitate 


