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HOTAAAREA Nr. 225 Data: 27.08.2020 

HOTAAARE A CONSILIULUI LOCAL 

pentru modificarea ~i completarea H.C.L. nr. 158/25.06.2020 privind aprobarea unor facilitati pe mijloacele de 
transport public local de calatori din Municipiul Sacele, apa11inand S.C. Servicii Sacelene S.R.L. 

Consiliul Local al Municipiului Sacele, lntrunit In ~edinta ordinara In data de 27.08.2020, 
Analizand Referatul de aprobare nr. 58557/14.08.2020 al initiatorului - Primar Ing. Virgil Popa, precum 

~i necesitatea modificarii ~i completarii H.C.L. nr. 158/2020, ca urmare a modificarilor legislative intervenite 
In contextul situatiei epidemiologice actuale; 

Vazand Raportul de special itate nr. 59104/ 17 .08.2020 al Compartimentului Transport Pub I ic ~i A vizele 
Comisii lor de specialitate; 

Avand In vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 
actelor normative, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; Legii nr. 5 1/2006 a serviciilor 
comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile ~i completari le ulterioare; art. I alin. (4) lit. m); art. 
17 alin. (I), lit. i); art. 19" 1 ~i art. 42 alin. (2) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane 
In unitatile administrativ-teritoriale, cu modificarile ~i completarile ulterioare; art. 3 pct. 48 din O.G. nr. 
27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificarile ~i completarile ulterioare; a11. 20 alin. (I) lit. d) din 
Legea nr. 273/2006 privind finante le publice locale, cu modificari le ~i completarile ulterioare; art. 84 alin. (I) 
~i (3" I); art. I 05 alin. (2) lit. e) din Legea nr. I /20 I I a Educatiei nationale, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; O.U.G. nr. 70 /2020 privind reglementarea unor masuri, lncepand cu data de 15 mai 2020, 
determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru 
modificarea ~i completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal , Legii Educatiei nationale nr. 1/2011, 
precum ~i a altor acte normative; H.G. nr. 435 /2020 privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor 
de transport al elevilor, precum ~i pentru modificarea ~i completarea Normelor metodologice privind 
acordarea facilitatilor de transport intern feroviar ~i cu metroul pentru elevi ~i studenti, aprobate prin 
Hotararea Guvernului nr. 42/20 17; Legi i nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autoritatilor 
administratiei publice locale ~i pentru modificarea art. 15 1 alin. (3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 
57/20 19 privind Codul administrativ; H.C.L. nr. 15/31.01.20 l 3 pentru participarea Municipiului Sacele la 
constituirea Asociatiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public Bra~ov; H.C.L. nr. 
158/25 .06.2020 privind aprobarea unor facilitati pe mijloacele de transport public local de calatori din 
Municipiul Sacele apar\inand S.C. Servicii Sacelene S.R.L, precum ~i ale HCL nr. 86/26.03.2020 pentru 
aprobarea completarii Anexei la H.C.L. nr. 246/21.11.2019 privind aprobarea revizuirii Regulamentului de 
Organizare ~ i Functionare al Consiliului Local a l Municipiului Sacele; 

In temeiul prevederi lor art. 87 alin. (5); art. 106 alin. (3); art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), d), alin. (4) lit. 
a), alin. (7) lit. b) ~i lit. n); art. 135 alin. (8); art.139 alin. (3) lit. a); art. 154 alin. (1), al in. (2); art. 196, alin. (I) 
lit. a); art. 197 alin. (I) ~i art. 243 alin. ( I) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificarile ~i completari le ulterioare, 

HOTARA~TE: 

Art. 1. Se modifica ~i se completeaza Art. 2 din H.C.L. nr. 158/2020, care va avea urmatoru l c uprins: 
,,Art.2. (1) incepand cu data prezentei hotarari, e levii din lnva\amantul preuniversitar 

acreditat/autorizat, cu domiciliul In Municipiul Sacele, beneficiaza gratuit de servicii publice de transport 
rutier, pe tot parcursul anului calendaristic astfel: 



) 

( ) 

a) ,,Abonamente lunare gratuite pentru e levi'', pe mijloacele de transport public local de 
calatori apartinand Societatii Servicii Sacelene S.R.L. Costurile imprimatelor util izate la emiterea acestui tip 
de abonamente sunt suportate integral din bugetul operatorului de transport Servicii Sacelene SRL 

b),,Abonamente lunare pe toate liniile" in Municipiul Bra~ov, emise de Societatea RATBV 
S.A., pentru elevii ~col ari zati in Municipiul Bra~ov; 

c),,Abonamente lunare pe una linie Zona ... ", in zonele 1-5, emise de Societatea RATBV S.A. 
pentru elevi i ~colarizati la o unitate de invatamant cu sediul pe raza administrativ teritoriala a UAT-urilor 
membre a le Asociatiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabila a Transpo1tului Public Bra~ov. 

(2) Facilitatea precizata la al in. (I) lit. a) se acorda ~i elevi lor cu domiciliul in alte localitati 
care frecventeaza cursurile ~colare in unitatile de invatamant de pe raza Municipiului Sacele. 

(3) Pentru a beneficia de gratuitatea serviciilor publice de transport local, e levii vor prezenta 
urmatoarele documente: 

a) copie certificat de na~tere, adeverinta prin care se atesta ca elevul este inscris la o unitate de 
invatamant din UAT Sacele ~i copie dupa actul de identitate al parintelui, tutorelui sau reprezentantului legal, 
pentru dovada domiciliului, in cazul pre~colarilor; 

b) carnet de elev emis de unitatea de invafamant cu sediul pe raza teritorial administrativa a 
UAT-urilor membre ale Asociatiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public Bra~ov, 
completat cu toate datele la zi, vizat prin ~tampila pentru anul ~colar in curs ~i actul de identitate al 
e levului/parintelui, tutorelui sau reprezentantului legal, pentru dovada domiciliului in Municipiul Sacele sau 
adeverinta eliberata de unitatea de invatamant prin care se atesta faptul ca elevul are domiciliul in Municipiul 
Sacele ~i este inscris la cursuri pentru anul ~colar in curs, dupa caz. 

(4) Abonamentele prevazute la alin. (1) lit. a), b) ~i c) se elibereaza gratuit e lev ilor 
indreptatiti din invatamantul preuniversitar acred itat/autorizat, cu domiciliul in Municipiul Sacele, la 
caseriile proprii ale Societatii Servicii Sacelene S.R.L., precum ~i la ,,Centrele de vanzare ~i reincarcare 
carduri" ale Societatii RA TBV S.A., urmand a se aplica o reducere de 100%, conform dispozitiilor art. 84 al in. 
(I) din Legea nr. 1/20 11 a Educatiei nationale, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

(5) Costurile pentru acordarea acestor faci litati vor fi suportate, conform prevederilor legate in 
vigoare, dupa cum urmeaza: 

a) 50% din valoarea acestora se suporta de la bugetul de stat prin bugetul Ministernlui Educa(iei $i 
Cercetarii, din s11111ele alocate prin Inspectoratul Scalar al J11de/11lui Bra$OV pentru unita(ile de invafa111ant 
preuniversitar de stat c u sediul pe raza teritorial ad111inistrativa a UA. T-urilor 111e111bre ale Asocia/iei 
Metropolitane pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public Bra$OV, la care sunt inscri$i elevii cu 
domiciliul in Municipi11l Sacele, care au achizifionat titlurile de calatorie prevazute la a/in. (1) lit. a), b) $i c); 

b) 50% din valoarea acestora se suporta din bugetul local al Municipiului Sacele pentru elevii cu 
do111icili11l in M11nicipi11/ Sacele; 

c) Pentru categoria de elevi prevazuta la alin. (2) operatontl de h·ansport Servicii Sacelene S.R.L. 
emite pentru fiecare imitate de inva/amant de pe raza UAT Municipiul Sacele cate o factura fiscala in 
cuantum de 50% din valoarea abonamentelor care vafi inso/ita de un centralizator al elevilor, in spe/a $i cate 
o factura in cuantum de 50% din valoarea abonamentelor catre UA T-urile membre ale Asocia/iei 
Metropolitane pentru Dezvoltare Durabila a Transport11l11i Public Bra~·ov unde i$i au elevii domiciliul. " 

Art.2. Se modifica ~i se completeaza Art. 3 din HCL nr. 158/2020, care va avea urmatorul cuprins: 

,, Art.3. (1) Operatorul de transport Societatea Servicii Sacelene S.R.L. intocme~te pentru fiecare 
unitate de invatamant din UAT Municipiul Sacele o situatie care va cuprinde lista elevi !or care au beneficiat de 
Abonament gratuit pentru elevi, prevazut la Art. 2 alin. (I) lit. a), prin caseria proprie, emitand doua facturi, 
una ~colii respective, in cuantum de 50% din valoarea abonamentului ~i una catre UA T Municipiul Sacele, In 
cuantum de 50% din valoarea abonamentului. 

(2) Operatorul de transport Societatea RA TBV SA lntocme~te pentru fiecare unitate de 
lnvatamant cu sed iul pe raza teritorial administrativa a UAT-urilor membre ale Asociatiei Metropolitane 
pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public Bra~ov, o situatie care va cuprinde elevii cu domiciliul In 
Municipiul Sacele, imnatriculati la acea unitate de lnvatamant, care au achizitionat gratuit titlul de calatorie 
,,Abonament lunar pe toate liniile"/,,Abonament lunar pe una linie Zona ... ",In zonele 1-5, de la ,,Centrele de 
vanzare ~ i relncarcare carduri" ale societatii. 

(3) Operatorul de transport Societatea RATBV S.A. emite pentru fiecare unitate de 
lnvatamant, cu sediu l pe raza teritorial administrativa a U.A.T.-urilor membre ale Asocia/iei Metropolitane 
pentrn Dezvoltare Durabila a Transportului Public Bra$OV, 2 (doua) facturi fiscale lnsotite de Situatia elevilor 
beneficiari, la pretul unui ,,Abonament lunar pe toate liniile"/,,Abonament lunar pe una linie Zona ... ", in 
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zonele 1-5, conform, Planului tarifar aprobat de Asocia/ia Metropolitana pentr11 Dezvoltare Durabila a 
Transportului Public Bra:;ov, astfel : 

a) o factura in cuantum de 50% din suma de plata, care va fi decontata de la bugetul de stat prin 
bugetul Ministerului Educatiei ~i Cercetarii, din sumele alocate prin Inspectoratul ~colar al Judetului Bra~ov 
pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat cu sed iul pe raza teritorial administrativa a U.A.T.-uri lor 
membre ale Asocia/iei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public Bra:;ov; 

b) o factura in cuantum de 50% din suma de plata, care va fi decontata din bugetul local al 
Municipiului Sacele, pentru elevii cu domiciliul in Municipiul Sacele pe baza Situatiei lunare lntocmite de 
catre Societatea RATBV S.A., avizata de catre Asocia/ia Metropolitana pentr11 Dezvoltare Durabila a 
Transportului Public Bra$OV." 

Art. 3 Odata cu intrarea in vigoare a prezentei hotarari, Art. 5 din H.C.L. nr. 158/25.06.2020 privind 
aprobarea unor facilitati pe mijloacele de transport public local de calatori din Municipiul Sacele, apar\inand 
S.C. Servicii Sacelene S.R.L., se abroga ca urmare a modificarilor survenite prin prezenta hotarare. 

Art. 4 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 158/25.06.2020 privind aprobarea unor facilitati pe mijloacele de 
transport public local de calatori din Municipiul Sacele, apaqinand S.C. Servicii Sacelene S.R.L. raman 
neschi m bate. 

Nr. consilierilor prezenti la ~edinta: 18 

raspund de 

CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULLUI SA.CELE 

C.J. ZAMFIR GETA 

0 impotriva, 0 abtineri 


