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Nr. 189/22.09.2020

HOTARARE

Referitoare la: acordarea de facilitafi pentru transportul public local cu autobuze prin curse
regulate in municipiul Slatina

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA intrunit in §edin{a ordinara din data 
de 22.09.2020.

Avand in vedere:
- Inipativa Primarului Municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr.52918/27.07.2020;
- Raportul de specialitate nr.52923/27.07.2020 intocmit de catre Directia Generala Economica prin 
Serviciul Venituri din Administrarea Domeniului Public §i Privat-Compartiment Transporturi;
- Adresa operatorului intern de transport-SC LOCTRANS SA nr. 1050/16.07.2020, inregistrata la 
Consiliul Local al municipiului Slatina sub nr.55/16.07.2020;
- prevederile Hotararii Consiliului Local nr.406/25.11.2015 referitoare la: aprobarea subvenponarii 
serviciului public de transport de persoane prin curse regulate in municipiul Slatina, modificata §i 
completata prin Hotararea Consiliului Local nr.440/28.12.2015;
- faptul ca, in legislapa in domeniul aplicabil au fost survenite modificari;
- prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 349/2017 referitoare la aprobare delegare serviciul de 
transport public local de calatori prin curse regulate, in municipiul Slatina prin atribuire directa;
- Contractul de servicii pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu 
autobuze in municipiul Slatina nr. 106619 / 29.12.2017 aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 
349/28.12.2017 prin care a fost atribuit direct operatorului intent - SC LOCTRANS SA Slatina, 
pnand seama de prevederile Regulamentului C.E.1370/2007 §i ale Legii nr.51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilitap publice republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 10.9. din Contractul de servicii pentru delegarea gestiunii serviciului de transport 
public local de persoane cu autobuze in municipiul Slatina nr. 106619 / 29.12.2017;
- prevederile art.4 litera f); art. 16 punctul (1); art. 17 litera i), litera n), litera o); art.191 din Legea 
nr.92/2007 a serviciilor publice de transport persoane in unitaple administrativ teritoriale, actualizata;
- prevederile Legii nr. 51/2006 a sen’iciilor comunitare de utilitdti publice , cu modificarile si 
completarile ulterioare;
- prevederile art.69 din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 70/2020, potrivit carora: “Legea 
educapei naponale nr. 1/2011, cu modificarile §i completarile ulterioare, se modifica §i se completeaza 
dupa cum urmeaza; La articolul 84, alineatul (31) se modified si va avea urmdtorul cuprins: 
(3')Cheltuielile privind transportul elevilor prevdzute la alin.(l) exceptdnd cheltuielile privind 
transportul pe calea feratd, metrou se suportd dupa cum urmeazd:

a) 50% din valoarea acestora se suportd de la bugetul de slat din bugetul Ministerului 
Educatiei si Cercetdrii, din sttmele alocate prin inspectoratele scolare pentru unitatile de invdtdmdnt 
preuniversitar de slat, la care sunt inscrisi elevii;

b) 50% din valoarea acestora se suportd din bugetele locale ale unitdfilor administrativ 
teritoriale pe raza carora domiciliazd elevul. ”
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- prevederile Hotararii de Guvem 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 Guvemului nr.42/2017, publicat in Monitorul Oficial, Partea I 
nr.466 din 02.06.2020.
- protectia categoriilor sociale defavorizate prin acoperirea sumelor necesare privind costul 
transportului public local cu autobuze de la bugetul local §i acordarea unor facilitati de transport 
anumitor categorii de persoane, stabilite de legislajia in vigoare, §i anume: prevederile art.23 alin.(l), 
alin.(2), alin.(4), alin.(5) din Legea nr.448/2006 privind protectia §i promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap - Republicata; prevederile art. 16 litera b) §i art.23 din Legea nr.44/1994 
privind veteranii de razboi, precum §i unele drepturi ale invalizilor §i vaduvelor de razboi - 
Republicare; prevederile art. 8 alin. (2) litera b) din Decretul - Lege nr.l 18/1990 privind acordarea 
unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 
martie 1945, precum §i celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri - Republicare;
- Avizul favorabil al Comisiei juridice §i de discipline din cadrul Consiliului Local al Municipiului 
Slatina;
- Avizul favorabil al Comisiei Buget - Finante din cadrul Consiliului Local al Municipiului Slatina;
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparent decizionala in administrate publica, republicata.

In temeiul art.129 alin.(2) litera d), alin.(7) litera n), art.136, art. 139 alin.(l) §i coroborat cu 
art. 196 alin.(l) litera a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTARA$TE:

Art.l incepand cu data adoptarii prezentei hotarari se aproba acordarea de facilitati pentru 
transportul public local cu autobuze prin curse regulate pe raza municipiului Slatina pentru 
urmatoarele categorii de persoane:

a) gratuitatea unui abonament pentru pensionarii cu domiciliul pe raza municipiului Slatina, 
indiferent de cuantumul §i tipul pensiei de care beneficiaza;

b) gratuitatea unui abonament pentru beneficiarii de ajutor social, cu domiciliul pe raza 
municipiului Slatina.

c) gratuitatea unui abonament pentru studentii cu domiciliul in municipiul Slatina care urmeaza 
cursurile unitajilor de invatamant universitar autorizat/acreditat de pe raza municipiului Slatina;

d) gratuitatea unui abonament pentru persoanele beneficiare, conform Legii nr.448/2006 
privind protectia §i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - republicata, cu domiciliul in 
municipiul Slatina;

e) gratuitatea unui abonament pentru persoanele prevazute de Legea nr.44/1994 privind 
veteranii de razboi, precum §i unele drepturi ale invalizilor §i vaduvelor de razboi - Republicata, 
cu domiciliul in municipiul Slatina;

f) gratuitatea unui abonament pentru persoanele prevazute de Decretul - Lege nr.l 18/1990 
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata 
cu incepere de la 6 martie 1945, precum §i celor deportate In strainatate ori constituite in prizonieri 
- Republicata, cu domiciliul in municipiul Slatina;

g) gratuitatea unui abonament pentru elevii din invatamantul preuniversitar acreditat/autorizat, 
cu domiciliul pe raza municipiului Slatina.

Art.2 (1) Decontarea cheltuielilor de transport public local de persoane cu autobuze prin curse 
regulate in municipiul Slatina se efectuaza, dupa cum urmeaza:

a) suportarea din bugetul local a 100% din tariful unui abonament, pentru beneficiarii prevazuti la 
literele a), b), c), d), e), f);
b) suportarea din bugetul local a 50% din tariful unui abonament, pentru beneficiarii prevazuti la 
litera g). §i 50% din valoarea acestora se suporta de la bugetul de stat din bugetul Ministerului



Educatiei §i Cercetarii, din sumele alocate prin inspectoratele §colare pentru unitatile de 
invatamant preuniversitar de stat, la care sunt Tnscrisi elevii.
(2) Acoperirea financiara a costurilor calatoriilor efectuate de categoriile de persoane beneficiare 
conform alin.(l), se asigura din bugetul de venituri §i cheltuieli al municipiului Slatina.
(3) Primaria municipiului Slatina va deconta costul calatoriilor efectuate de categoriile de calatori 
stabilite la art.l, in conformitate cu prevederile prezentei hotarari, Tn limita bugetului de venituri si 
cheltuieli aprobat si disponibilitatile banesti existente.

Art.3 Categoriile de persoane enumerate la art.l vor beneficia de un singur tip de abonament, 
conform optiunii acestora, indiferent de numarul categoriilor in care se incadreaza, in baza 
documentelor justificative depuse la operatorul de transport.

Art.4 Eliberarea abonamentelor pentru toate categoriile menponate la art.l se face cu respectarea 
urmatoarelor condilii:

- eliberarea abonamentului se face catre persoana beneficiara, la solicitarea acesteia;
- abonamentele se individualizeaza prin culoare si semne distinct pentru fiecare tip de 

abonament:
- transmiterea abonamentului altei persoane si/sau prezentarea de acte/documente false 

conduce la repnerea abonamentului si obligarea la plata integrals a acestuia, precum §i la pierderea 
dreptului de a beneficia de un nou abonament in condipile prezentei hotarari, de asemenea, permite 
dreptul operatorului SC Loctrans SA de a intreprinde si alte masuri legale de recuperare a pagubei;

- eliberarea abonamentelor persoanelor beneficiare prevazute la art. (1) litera a) se face in baza 
actului de identitate (BI/CI), original si copie, precum si o copie a cuponului de pensie din luna 
anterioara;

- eliberarea abonamentelor persoanelor beneficiare prevazute la art. (1) litera b) se face in baza 
actului de identitate (BI/CI), original si copie, precum $i a adeverinlei (original) eliberata de catre 
Direcpa de A si sten^a Sociala Slatina;

- eliberarea abonamentelor pentru persoanele beneficiare prevazute la art.(l) litera c) se face in 
baza actului de identitate (BI/CI), precum si a cametului de student, original si copie, vizat la zi;

- eliberarea abonamentelor pentru persoanele beneficiare prevazute la art.(l) lit. d), lit.e), Iit.f), 
se face in baza actului de identitate (BI/CI) ), original si copie, precum si a documentelor care sa 
justifice calitatea de beneficiar de gratuitate (copie), potrivit legilor speciale;

- eliberarea abonamentelor pentru persoanele beneficiare prevazute la art.(l) litera g) se face 
in baza actului de identitate(BI/CI), precum si a carnetului de elev vizat la zi, original si copie. 
Copiii cu varsta cuprinsa intre 0-6 ani beneficiaza de gratuitate, fara necesitatea achizitionarii 
vreunui tip de legitimate de calatorie, cu conditia prezentarii in mod obligatoriu a unei copii dupa 
certificatul de nastere.

Art.5 Se aproba Metodologia privind acordarea de facilitati pentru transportul public local cu 
autobuze prin curse regulate pe raza municipiului Slatina, prevazuta in anexa, parte integranta din 
prezenta hotarare.

Art.6 Operatorul intern de transport SC LOCTRANS SA va duce la indeplinire prezenta hotarare si 
va fi responsabil de promovarea facilitatilor acordate pentru transportul public local desfasurat cu 
autobuze pe raza municipiului Slatina.

Art.7 Prevederile prezentei hotarari vor intra in vigoare incepand cu data adoptarii acesteia, data la 
care isi inceteaza aplicabilitatea Hotararea Consiliului Local nr.406/25.11.2015 referitoare la: 
aprobarea subvenponarii serviciului public de transport de persoane prin curse regulate in municipiul 
Slatina, modificata §i completata prin Hotararea Consiliului Local nr.440/28.12.2015.



Art. 8 Prezenta hotarare se va comunica la:
Institu^ia Prefectului - Judejul Olt;

- Primarul municipiului Slatina;
Viceprimarul municipiului Slatina;

- Direcpa Generala Economica;
Operatorul intern de transport - S.C. Loctrans S.A. 
Mass media locala.

Pre$edinte de' 
STANCIOIU Geor

Contrasemneaza,
Secretar general al municipiului Slatina 

Mihai - Ion EDITA

Hotararea afo^algft^^u 20 voturi „PENTRU’ 
20 - consiliefTprezenti 

0 - consilieri absen{i 
20 - consilieri in func{ie.



Anexa la H.C.L nr.189/22.09.2020

METODOLOGIA
privind acordarea de facilita|i pentru transportul public local cu autobuze prin curse regulate in

municipiul Slatina

Categoriile de persoane beneficiare de gratuitati pentru transportul public local de persoane cu 
autobuze prin curse regulate pe raza municipiului Slatina vor avea dreptul la un singur tip de 
abonament, potrivit optiunii acestora, indiferent de numarul categoriilor in care se Tncadreaza.

I. Modalitatea de acordare

1. Gratuitate pentru pensionarii cu domiciliul pe raza municipiului Slatina

1.1. Eliberarea abonamentelor se va realiza in baza actului de identitate (BI/CI), original §i copie, 
precum §i a cuponului de pensie din luna anterioara, copie, prezentate ori de cate ori beneficiarul 
solicita abonament, dupa cum urmeaza:

a) pentru abonamentele a caror valabilitate este de Vi luna (pentru prima jumatate a lunii) solicitarile
se vor face din data de 20 a lunii anterioare pana la finele lunii anterioare pentru care se solicita
abonamentul, cu obligativitatea operatorului, prin reprezentantii sai, de a verifica domiciliul
beneficiarului, corespondenta dintre numele de pe actul de identitate, cu cel de pe cuponul de pensie.

b) pentru abonamentele a caror valabilitate este de Vi luna (pentru a doua jumatate a lunii),
solicitarile se vor face din data de 1 a lunii pana la data de 14 a lunii pentru care se solicita
abonamentul, cu obligativitatea operatorului, prin reprezentantii sai, de a verifica domiciliul
beneficiarului, corespondenta dintre numele de pe actul de identitate, cu cel de pe cuponul de pensie.

c) pentru abonamentele a caror valabilitate este de l(unu) luna solicitarile se vor face din data de 20 
a lunii anterioare pana la data de 5 a lunii pentru care se solicita abonamentul, cu obligativitatea 
operatorului, prin reprezentantii sai, de a verifica domiciliul beneficiarului.
1.2. in vederea achitarii contravalorii abonamentelor eliberate, operatorul va intocmi un tabel care va 
cuprinde, obligatoriu, urmatoarele date:
a) Nume §i prenume solicitant
b) Serie §i numar buletin/carte de identitate
c) Numar cupon de pensie
d) Numar abonament eliberat
e) Valoare abonament eliberat

2. Gratuitate nentru beneficinrii de aiutor social cu domiciliul pe raza municipiului Slatina

2.1. Eliberarea abonamentelor persoanelor beneficiare de ajutor social se face in baza actului de 
identitate (BI/CI), original §i copie, precum §i a adeverinjei, original, eliberate de catre Direcpa de 
Asistenja Sociala Slatina, pentru abonamentele (toate liniile) a caror valabilitate este de l(unu) luna, 
solicitarile se vor face in data de 20 a lunii anterioare pana la data de 5 a lunii pentru care se solicita 
abonamentul.
2.2. in vederea achitarii contravalorii abonamentelor eliberate, operatorul va intocmi un tabel care va 
cuprinde, obligatoriu, urmatoarele date:
a) Nume §i prenume solicitant
b) Serie §i numar buletin/carte de identitate
c) Numar adeverinta
d) Numar abonament eliberat
e) Valoare abonament eliberat



3. Gratuitate pentru copiii si elevii din invatamantul preuniversitarfprescolari, primar,
secundar. postliceal) cu domiciliul pe raza municipiului Slatina (conform art.84 din Legea nr. 
1/2011 - Legea Educatiei Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare respective art.2 alin.l 
din H.G nr. 435/2020 - privind procedura de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor ), 
precum si gratuitate pentru studentii cu domiciliul Tn municipiul Slatina §i care urmeaza cursurile 
unitatilor de invatamant superior acreditat de pe raza municipiului (universitati, academii de studii, 
institute, scoli de studii superioare).

3.1. Eliberarea abonamentelor persoanelor beneficiare (elevi) se face lunar in baza cametului de elev 
emis de unitatea de invatamant cu sediul pe raza teritorial administrativa a UAT Slatina, completat cu 
toate datele la zi, carnet vizat prin stampila pentru anul scolar in curs. Persoana beneficiara (elev) are 
obligatia de a prezenta operatorului de transport in vederea eliberarii abonamentului de calatorie lunar 
un document doveditor privind adresa sa de domiciliu pe raza UAT Slatina (act de identitate) sau dupa 
caz o copie dupa actul de identitate al parintelui, tutorelui sau reprezentantului legal.
Va fi eliberat un singur tip de abonament cu valabilitate lunara tuturor elevilor, la tariful aprobat prin 
hotararea consiliului local, urmand a se aplica reducerea de 100%, conform art.84 din Legea nr. 1/2011 
- Legea Educatiei Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare. Decontarea cheltuielilor cu 
transportul public local se va suporta:
1. de la bugetul local, reprezentand 50% din valoarea unui abonament;
2. de la bugetul de stat, reprezentand 50% din valoarea unui abonament din sumele alocate prin 
Inspectorate^ § col are pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat.
Solicitarile se vor face din data de 20 a lunii anterioare pana la data de 5 a lunii pentru care se solicita 
abonamentul, cu obligativitatea reprezentantului operatorului de a verifica domiciliul beneficiarului.
In situatia In care elevii vor solicita operatorului de transport local un alt abonament in luna respective 
din anumite motive(furt, pierdere, distrugere etc.), se va emite o adeverinta Tn baza careia acesta poate 
circula in luna respective.
Abonamentele elevilor vor fi nominale si netransmisibile.
La pierderea calitetii de elev/student, abonamentele de ceietorie eliberate acestora de cetre operatorul 
de transport local S.C. LOCTRANS S.A se anuleaze la solicitarea conducerii unitetilor de invatamant 
preuniversitare/universitare de pe raza municipiului Slatina.
Copiii cu varsta cuprinse intre 0-6 ani beneficiaze de gratuitate, fere necesitatea achizitionarii vreunui 
tip de legitimate de ceietorie, cu conditia prezenterii in mod obligatoriu a unei copii dupe certificatul 
de na§tere.
3.2. Eliberarea abonamentelor pentru studentii domiciliati in Slatina, care urmeaze cursurile unitetilor 
de invatamant superior acreditat de pe raza municipiului Slatina, se face in baza actului de identitate 
(BI/CI), precum §i a cametului de student, original §i copie, vizat la zi;
3.3. in vederea achiterii contravalorii abonamentelor eliberate, operatorul va intocmi un tabel care va 
cuprinde, obligatoriu, urmetoarele date:
a) Nume §i prenume solicitant
b) Localitatea de domiciliu a beneficiarului
c) Denumire institute de invatamant la care este inscris elevul/studentul
d) Numar abonament eliberat
e) Valoare abonament eliberat
Elevii/Studentii vor circula pe raza teritoriala a UAT Municipiul Slatina pe baza abonamentului de 
calatorie emis lunar de catre operatorul de transport local - S.C. LOCTRANS S.A, insotit de cametul 
de elev/student, vizat.

4. Gratuitate pentru beneficiarii legilor speciale (Legea nr.44/1994, Decret-Lege nr.l 18/1990,
Legea nr.448/2006! cu dominciliul pe raza municipiului Slatina
4.1. Eliberarea abonamentelor se va realiza in baza actului de identitate (BI/CI), original §i copie, 
precum §i a documentelor justificative care sa certifice calitatea persoanei conform legilor speciale 
aplicabile:



a) pentru abonamentele a caror valabilitate este de V2 luna (pentru prima jumatate a lunii) solicitarile
se vor face din data de 20 a lunii anterioare pana la finele lunii anterioare pentru care se solicita
abonamentul, cu obligativitatea operatorului, prin reprezentantii sai, de a verifica domiciliul
beneficiarului, corespondenta dintre numele de pe actul de identitate, cu cel de pe documentele 
justificative.

b) pentru abonamentele a caror valabilitate este de V2 luna (pentru a doua jumatate a lunii),
solicitarile se vor face din data de 1 a lunii pana la data de 14 a lunii pentru care se solicita
abonamentul, cu obligativitatea operatorului, prin reprezentantii sai, de a verifica domiciliul
beneficiarului, corespondenta dintre numele de pe actul de identitate, cu cel de pe documentele 
justificative.

c) pentru abonamentele a caror valabilitate este de l(unu) luna solicitarile se vor face din data de 20 
a lunii anterioare pana la data de 5 a lunii pentru care se solicita abonamentul, cu obligativitatea 
operatorului, prin reprezentantii sai, de a verifica domiciliul beneficiarului, corespondenta dintre 
numele de pe actul de identitate, cu cel de pe documentele justificative.
4.2. in vederea achitarii contravalorii abonamentelor eliberate, operatorul va intocmi un tabel care va 
cuprinde, obligatoriu, urmatoarele date:
a) Nume $i prenume solicitant
b) Serie §i numar buletin/carte de identitate
c) Numar document justificativ
d) Numar abonament eliberat
e) Valoare abonament eliberat

II. Modalitatea de decontare

1. Lunar, pana la data de 10 a lunii, operatorul va transmite Autoritatii Contractante - Primaria 
Municipiului Slatina o situatie centralizata, cu tabelele corespunzatoare pe fiecare categorie de 
beneficiari de gratuitati-
2. Compartimentul de specialitate va analiza §i verifica situatia comunicata de operator in vederea 
achitarii contravalorii abonamentelor eliberate, in conformitate cu prevederile Contractului de servicii 
pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze in municipiul 
Slatina nr. 106619/29.12.2017.
3. Operatorul de transport raspunde de realitatea, legalitatea §i exactitatea datelor prezentate la 
decontare.
4. Pentru beneficiarii din Tnvatamantul preuniversitar, operatorul de transport emite factura Tn suma de 
50% din suma de plata pentru fiecare unitate de invatamant preuniversitar de stat cu sediul pe raza 
U.A.T. Slatina §i 50% pentru unitatea administrativ-teritoriala Municipiul Slatina. Operatorul va 
transmite pentru fiecare unitate de invatamant o situatie care va cuprinde numarul abonamentului emis, 
valoare abonamentului §i lista cu beneficiarii acestora, cu valabilitate lunara.
5. Unitatile de invatamant sunt obligate sa aduca la cuno§tinta operatorului de transport in cel mai scurt 
timp posibil eventualele modificari survenite cu privire la statutul elevului/studentului (ex: transfer 
catre alte unitati de invatamant, exmatriculari etc.).
6. Operatorul de transport raspunde de aplicarea prezentei metodologii §i prezinta Autoritatii 
Contractante - Primaria municipiului Slatina, ori de cate ori i se solicita, un raport referitor la realizarea 
protectiei sociale. De asemenea, operatorul este obligat sa ia masurile necesare in vederea completarii 
tuturor elementelor din structure abonamentelor (ex: nume, prenume, valabilitate abonament, data 
eliberarii, etc.) §i totodata sa pastreze documentele justificative puse la dispozitie de beneficiarii de 
gratuitati.

STA


