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                                           HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

privind aprobarea unor facilităţi pe mijloacele de transport public local de călători din Municipiul Săcele,  

aparţinând societății Servicii Săcelene S.R.L. 

 

 Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinară în data de 26.11.2020. 

Analizând Referatul de aprobare nr. 74748/16.11.2020  al inițiatorului - Primar Ing. Virgil Popa, 

precum și necesitatea aprobării unor facilităţi pe mijloacele de transport public local de călători aparţinând 

S.C. Servicii Săcelene S.R.L; 

Văzând Raportul de specialitate nr. 74878/16.11.2020  al Compartimentului Transport Public; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legii nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport 

public local, cu modificările şi completările ulterioare; O.G. nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de 

servicii publice subvenţionate de transport rutier intern şi de transport pe căile navigabile interioare, 

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

Legii nr. 341/2004 a recunoștinței pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989 și pentru revolta 

muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987, cu modificările și completările ulterioare; Legii 

nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; H.G. nr. 1.364 din 2006 pentru aprobarea drepturilor şi obligaţiilor donatorilor de 

sânge; Ordinului nr. 62/2007 al Autorităţii Naţionale pentru Persoane cu Handicap pentru aprobarea 

Instrucţiunilor privind legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă 

pentru persoanele cu handicap şi modelul acesteia; Legii nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale, cu modificările şi 

completările ulterioare; Legii nr. 226/30.10.2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 

nr. 1/2011, precum și ale H.C.L. nr. 86/26.03.2020 pentru aprobarea completării Anexei la H.C.L. nr. 246/ 

21.11.2019 privind aprobarea revizuirii Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului  Local al 

Municipiului  Săcele ; 

În temeiul art. 87 alin.(1), alin.(2), alin. (5); art.129 alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. d) alin. (3) lit. d), alin. 

(7) lit. n); art.133 alin. (1); art. 134 alin. (1) lit. a);  art. 135 alin. (8); art.139 alin. (3) lit a); art. 196 alin. (1) lit. 

a); art. 197 alin. (1); art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/ 2019  privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

                

            HOTARAȘTE: 

 

              Art. 1.  (1) Începând cu data 01.02.2022, beneficiază lunar de titluri de călătorie gratuite eliberate de 

către S.C. Servicii Săcelene S.R.L., valabile pe liniile de transport public local de călători Săcele – Poienelor 

Braşov, pensionarii din sistemul asigurărilor sociale de stat, din sistemul de pensii şi asigurări sociale pentru 

agricultori, precum şi pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurări sociale având domiciliul stabil în 

Municipiul Săcele, pe baza cuponului de pensie și a actului de identitate, astfel: 
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  a) persoanele cu o pensie al cărei cuantum nu depăşeşte 1100 lei vor beneficia de un număr de 16 călătorii 

gratuite (8 titluri de călătorie dus - întors); 

  b) persoanele cu o pensie al cărei cuantum se încadrează între 1101 lei – 1300 lei vor beneficia de un număr 

de 12 călătorii gratuite (6 titluri de călătorie dus - întors); 

 c) persoanele cu o pensie al cărei cuantum se încadrează între 1301 lei – 1500 lei vor beneficia de un număr 

de 8 călătorii gratuite (4 titluri de călătorie dus - întors); 

           Titlurile de călătorie vor fi tipărite în mod distinct față de cele eliberate contra cost, imprimarea acestora 

fiind suportată din bugetul propriu al operatorului de transportˮ. 

 

 (2) Începand cu data prezentei, beneficiază lunar de titluri de călătorie cu gratuitate de 50%, 

eliberate de către Servicii Săcelene S.R.L., valabile pe liniile de transport public local de călători pentru ruta 

Sacele-Poienelor Brașov, toți 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, 

având domiciliul stabil în Municipiul  Săcele, pe baza cuponului  de pensie și a actului de identitate, indiferent 

de cuantumul pensiei. Aceste bilete de călătorie cu preț redus cu 50% se vor elibera suplimentar față de cele 

prevăzute la alin. (1). Titlurile de călătorie cu reducere de 50% se vor elibera de către Servicii Săcelene S.R.L., 

prin punctele proprii de vânzare, situate în Săcele (Garaj) B-dul G. Moroianu nr. 397 și de la cap de linie 

Poienelor Brașov, costul imprimării acestora fiind suportat din bugetul propriu al operatorului de transport. 

Diferența de tarif rezultata în urma introducerii acestei facilități se va reflecta în raportul lunar de decontare a 

compensației de activitate al operatorului de transport. 

 

 (3) Fac excepție categoriile de pensionari care beneficiază de gratuitate totală în baza unor 

legi speciale (deportati, foști detinuti politic, veterani de război și IOVR, revoluționari 1989 și 1987). 

 

   (4) Pensionarii beneficiari, în călătoriile efectuate pe baza titlurilor arătate la alin. (1) și (2) 

vor demonstra calitatea de pensionar prin prezentarea cuponului de pensie din luna anterioară și actul de 

identitate în original, ori de câte ori va fi solicitat. 

 

 (5) Categoriile de persoane precizate la alin. (1) și (2) vor pierde facilitatea acordată dacă 

cedează spre folosință titlurile de călătorie, altor persoane. 

 

               (6) La fiecare urcare în mijlocul de transport public local, persoanele îndreptățite conform alin. 

(1) și (2) au obligația să valideze titlul de călătorie sau să îl prezinte angajaților cu atribuții de control ai 

societății Servicii Săcelene S.RL., după caz. 

 

                Art. 2  (1) Începând cu data prezentei hotărâri, elevii din învăţământul preuniversitar 

acreditat/autorizat, beneficiază pe tot parcursul anului calendaristic de servicii publice de transport local 

gratuite în baza ,,Abonamentului lunar toate liniile’’, pe mijloacele de transport utilizate de către societatea 

Servicii Săcelene SRL, pe traseele de transport local din Municipiul Săcele; 

 

                           (2) Elevii care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu și folosesc pentru deplasarea la 

școală mijloacele de transport utilizate de către societatea Servicii Săcelene S.R.L. pe traseul Săcele - Brașov 

beneficiază, pe durata cursurilor școlare, de „Abonamente lunare toate liniile cu reducere pentru elevi între 

Săcele - Brașov”.  

 

                       (3) Pentru a beneficia gratuit de „Abonament lunar toate liniile”, elevii îndreptăţiți conform art. 

2 alin.(1), vor solicita eliberarea acestuia la Casieriile societăţii Servicii Săcelene SRL, în baza următoarelelor 

documente, în vederea scanării acestora: 

- carnetul de elev, emis de unitatea de învățământ preuniversitar acreditat/autorizat cu sediul pe 

raza teritorial administrativă a UAT Municipiul Săcele completat cu toate datele la zi, vizat prin 

ștampilă pentru anul şcolar în curs sau adeverință eliberată de unitatea de învățământ prin care se 

atestă faptul că elevul este înscris la cursuri pentru anul școlar în curs, după caz; 

- actul de identitate al elevului/părintelui, tutorelui sau reprezentantului legal, după caz.  

 

                  (4) Acordarea abonamentelor lunare elevilor îndreptăţiţi conform art. 2 alin.(2) se face contra cost, 

prin eliberarea titlului de călătorie „Abonament lunar toate liniile cu reducere pentru elevi între Săcele - 



Brașov”,  pe un document de transport personalizat şi netransmisibil, la Casieriile societăţii Servicii Săcelene 

SRL, în baza următoarelelor documente, în vederea scanării acestora: 

- carnetul de elev, emis de unitatea de învățământ preuniversitar acreditat/autorizat cu sediul în altă 

localitate decât cea de domiciliu, completat cu toate datele la zi, vizat prin ștampilă pentru anul 

şcolar în curs sau adeverință eliberată de unitatea de învățământ prin care se atestă faptul că, elevul 

este înscris la cursuri pentru anul școlar în curs, după caz; 

- actul de identitate al elevului/părintelui, tutorelui sau reprezentantului legal, după caz. 

 

                  (5) În vederea asigurării gratuităţii elevilor din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat la 

serviciile publice de transport local, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către 

societatea Servicii Săcelene SRL pe traseele de transport local din Municipiul Săcele, decontarea cheltuielilor 

se face de la bugetul de stat, prin transfer, către UAT Municipiul Săcele. 

 

               (6) Gratuitatea este asigurată de către UAT Municipiul Săcele, prin subvenţionarea operatorului de 

transport Servicii Săcelene S.R.L., conform Legii serviciilor publice de transport persoane în unităţile 

administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

               (7) Costurile pentru acordarea gratuității elevilor beneficiari conform art. 2 alin. (1) vor fi asigurate 

de către UAT Municipiul Săcele la preţul unui „Abonament lunar toate liniile”, conform Planului tarifar 

aprobat, pe baza facturilor lunare întocmite de către societatea Servicii Săcelene SRL în funcţie de numărul de 

elevi care au beneficiat de această facilitate, avizate de către Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare 

Durabilă a Transportului Public Brașov. 

 

             (8) Costurile pentru acordarea facilităţilor elevilor beneficiari conform art. 2 alin. (2) vor fi suportate 

de unitățile de învățământ preuniversitar de stat frecventate (conform Ordinului nr. 4426/20.07.2021 privind 

aprobarea Metodologiei de decontare a cheltuielilor de transport pentru elevii care nu pot fi școlarizați in 

localitatea de domiciliu) și din bugetul local al UAT Municipiului Săcele, pe baza facturilor lunare întocmite 

de către societatea Servicii Săcelene S.R.L., însoţite de listele elevilor beneficiari, avizate de către Asociația 

Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov, în care, aceste costuri de călătorie 

sunt calculate ca diferenţă între „Abonament lunar toate liniile.” şi „Abonament lunar toate liniile cu reducere 

pentru elevi între Săcele - Brașov”, conform Planului tarifar aprobat.” 

 

                (9) Unităţile de învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat cu sediul în Municipiul Săcele prin 

persoanele responsabile au obligaţia să transmită societăţii Servicii Săcelene SRL tabele cu elevii școlarizați. 

Semestrial, unitățile de învățământ vor transmite eventualele modificări cu privire la calitatea  de elev. 

Directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar acreditat/autorizat cu sediul în Municipiul Săcele răspund de 

corectitudinea datelor furnizate. 

 

           (10) UAT Municipiul Săcele şi societatea Servicii Săcelene S.R.L. nu își asumă răspunderea şi 

eventualele prejudicii, în cazul în care, beneficiarii au primit facilitatea la transport ca urmare a unei situații 

care nu reflectă realitatea sau nu este similară cu documentele de evidenţă ale unităţilor de învăţământ 

preuniversitar acreditat/autorizat cu sediul în Municipiul Săcele privind situaţia elevilor. 

 

           (11) Elevii vor circula pe mijloacele de transport utilizate de către societatea Servicii Săcelene SRL în 

condiţiile menţionate mai sus pe baza documentului de transport, însoţit de carnetul de elev sau a documentelor 

justificative eliberate de unitățile de învățământ la care este înmatriculat elevul.’’ 

 

 

     Art.3 . (1) Începând cu data prezentei hotărâri, studenții înscriși la forma de învățământ cu frecvență 

din instituțiile de învățământ superior acreditate din Municipiul Brașov, în vârstă de până la 26 de ani, 

beneficiază de abonamente de călătorie cu tarif redus de 50%, pe liniile de transport public local de călători 

Săcele - Poienelor Brașov, pe tot parcursul anului calendaristic.’’ 

     (2) Studenții orfani sau proveniți din casele de copii beneficiază de gratuitate totală pe 

mijloacele de transport public local de călători aparținând Servicii Săcelene S.R.L, pe tot parcursul anului 

calendaristic. 

 

Art. 4  (1) Se aprobă acordarea dreptului la gratuitate, începand cu data prezentei hotărâri, pentru 



persoanele cu handicap accentuat, grav și asistenții personali profesioniști ai acestora, asistenții personali ai 

persoanelor cu handicap grav, însoțitorii copiilor cu handicap  accentuat  în  prezența acestora, însoțitorii 

persoanelor cu handicap grav, în prezența acestora, însoțitorii adulților cu handicap auditiv și mintal 

accentuat, în prezența acestora, indiferent de localitatea de domiciliu, pe mijloacele de transport public local 

de călători aparținând societații Servicii Săcelene S.R.L., sumele aferente acordării acestui drept asigurându-

se din bugetul local. Eliberarea legitimațiilor și abonamentelor gratuite lunare se va face la sediul caseriei 

Servicii Săcelene S.R.L., B-dul George Moroianu nr. 397, pe baza deocumentelor justificative deținute de 

solicitanți. 

 

                     (2) Persoanele prevazute la alin. (1) beneficiază de gratuitate totală, echivalentul unui abonament 

lunar, pe toate liniile deservite de societatea Servicii Săcelene S.R.L. 

 

                     (3) Direcția Publică de Asistența Sociala, prin Serviciul de Asistență Socială, transmite lunar 

către Servicii Săcelene S.R.L., până la data de 7 a lunii curente, un centralizator cuprinzând modificarile 

intervenite în luna anterioară în situația persoanelor cu handicap grav și a asistenților personali ai acestora. 

 

Art. 5.  (l) )   Incepând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, donatorii de sânge cu 

domiciliul pe raza Municipiului Săcele, beneficiaza de gratuitate totala, timp de o luna, pe toate liniile 

Săcele-Brașov’’. 

 (2) Facilitatea prevăzută la alin. (1) va fi acordată pe baza documentului justificativ eliberat de 

instituția de profil unde a fost efectuată donarea de sânge. 

 

Art. 6. (1) Începând cu data prezentei hotărâri, vor beneficia de gratuitate totală, pe mijloacele de 

transport public local de persoane aparținand  Servicii Săcelene S.R.L., persoanele care reprezintă cazuri 

sociale deosebite, sportivii și alte persoane fizice române cu merite deosebite, pe baza documentelor 

justificative deținute de solicitanți. 

(2) Se mandateaza Primarul Municipiului Săcele pentru a dispune asupra nominalizării 

persoanelor îndreptățite conform alin. (1), în limita sumei de 120.000 lei/an. 

 

Art.7. Costurile pentru acordarea acestor facilitati vor fi suportate din bugetul local al Municipiului 

Săcele, pe baza deconturilor lunare întocmite de Servicii Săcelene S.R.L. 

 

          Art. 8.   (1) Începând cu data intrării în vigoare a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public 

de transport local de călători nr. 2/2021, persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu 

începere de la 6 martie 1945 şi cele deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, precum şi membrii 

familiilor acestora prevăzuți în Decretul-Lege nr. 118/1990 republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, beneficiază de gratuitate la transportul public local pe toate traseele deservite de Societatea Servicii 

Săcelene S.R.L. în baza listelor cu beneficiarii, conținând următoarele informații pentru fiecare beneficiar: 

nume, prenume, CNP, domiciliul, seria si numărul legitimației care să ateste calitatea în conformitate cu 

Decretul-Lege 118/1990 republicat, seria și numărul legitimației de transport, seria și numărul tichetului lunar. 

 

  (2) De gratuitatea prevăzută la alin. (1) și în aceleași condiții de acordare, beneficiază și 

persoanele prevăzute de O.G. nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către 

regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, 

aprobată prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare. 

 

  (3) De gratuitatea prevăzută la alin. (1) și în aceleași condiții de acordare, beneficiază și 

persoanele prevăzute de O.U.G. nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista 

persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice persoanelor împotriva cărora au fost 

dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni 

de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România, aprobată prin 

Legea nr. 568/2001, cu modificările și completările ulterioare. 

 

   Art. 9. Veteranii de război, invalizii şi văduvele de război, prevăzuți în Legea nr. 44/1994 rep. cu 

modificările și completările ulterioare, beneficiază de gratuitate la transportul public local pe toate traseele 

deservite de Servicii Săcelene S.R.L., în baza listelor cu beneficiarii, conținând următoarele informații pentru 



fiecare beneficiar: nume, prenume, CNP, domiciliul, seria si nr. legitimației care să ateste calitatea în 

conformitate cu Legea nr. 44/1994 republicată, seria și numărul legitimației de transport, seria și numărul 

tichetului lunar. 

 

               Art. 10. Eroii-martiri, persoanele care au avut un rol determinant pentru victoria Revoluţiei Române 

din Decembrie 1989, luptătorii participanţi la acţiunile desfăşurate pentru victoria Revoluţiei Române din 

Decembrie 1989 urmaşii eroilor-martiri, persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma 

revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, persoanele care au avut de suferit în 

urma revoltei muncitoreşti anticomuniste din Valea Jiului - Lupeni - august 1977, precum şi membrii familiilor 

acestora, astfel cum sunt prevăzuți în Legea nr. 341/2044 cu modificările și completările ulterioare, beneficiază 

de  gratuitate la transportul public local pe toate traseele deservite de Servicii Săcelene S.R.L., în baza listelor 

cu beneficiarii, conținând următoarele informații pentru fiecare beneficiar: nume, prenume, CNP, domiciliul, 

seria și nr. legitimației care să ateste calitatea în conformitate cu Legea 341/2004, seria și numărul legitimației 

de transport, seria și numărul tichetului lunar. 

 

 

      Art. 11.  Începând cu data intrării în vigoare a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public 

de transport local de călători nr. 2/2021, Asociaţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului 

Public Braşov va verifica documentele justificative de decontare ale operatorului de transport și va aviza 

decontarea sumelor solicitate, de către Primăria Municipiului Săcele. 

 

               Art. 12.  Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 268/26.11.2020  privind aprobarea unor facilităţi pe 

mijloacele de transport public local de călători din Municipiul Săcele, aparţinând Servicii Săcelene S.R.L. 

rămân neschimbate, sens în care  H.C.L. nr. 268/26.11.2020 se va republica. 

 

                         

               Art. 13. Primarul Municipiului Săcele, prin aparatul de specialitate, Asociaţia Metropolitană pentru 

Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov și Servicii Săcelene S.R.L. vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri.  

 

        

 

    PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                           CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE 

CONSILIER  LOCAL                                     SECRETARUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI  SĂCELE  

Prof. MUNTEANU GHEORGHE                                     C.J.   ZAMFIR GETA  
 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Redactat: Insp. Acăroaie Elena/7ex.     

 

 

 

Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 

- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 

- 1 ex. Dosar colecţie 

- 1 ex. Dosar şedinţă  

- 1 ex. D-l Primar 

-   2 ex. Compartimentul Transport Public 

-   1 ex. Servicii Săcelene S.R.L. 

 


