Consiliul Local al Municipiului Slatina
Judeţul Olt - România
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, 230080,Slatina, Olt, tel. 0249/439377 fax: 0249/439336

Nr.174/27.07.2020
HOTĂRÂRE
(proiect)
Referitor la: acordarea de facilități pentru transportul public local cu autobuze prin
curse regulate în municipiul Slatina
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA întrunit în şedinţa ordinară din data
de _______________________________.
Având în vedere:
- Iniţiativa Primarului Municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr.52918/27.07.2020;
- Raportul de specialitate nr.52923/27.07.2020 întocmit de către Direcția Generală Economică
prin Serviciul Venituri din Administrarea Domeniului Public și Privat-Compartiment
Transporturi;
- Adresa operatorului intern de transport-SC LOCTRANS SA nr.1050/16.07.2020, înregistrată la
Consiliul Local al municipiului Slatina sub nr.55/16.07.2020;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.406/25.11.2015 referitoare la: aprobarea
subvenţionării serviciului public de transport de persoane prin curse regulate în municipiul Slatina,
modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr.440/28.12.2015;
- faptul că, în legislaţia în domeniul aplicabil au fost survenite modificări;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 349/2017 referitoare la aprobare delegare serviciul de
transport public local de călători prin curse regulate, în municipiul Slatina prin atribuire directă;
- Contractul de servicii pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane
cu autobuze în municipiul Slatina nr.106619 / 29.12.2017 aprobat prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 349/28.12.2017 prin care a fost atribuit direct operatorului intern - SC LOCTRANS SA
Slatina, ţinând seama de prevederile Regulamentului C.E.1370/2007 și ale Legii nr.51/2006 a
serviciilor comunitare de utilități publice republicată, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile art.10.9. din Contractul de servicii pentru delegarea gestiunii serviciului de transport
public local de persoane cu autobuze în 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 în unităţile administrativ teritoriale,
actualizată;
- prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice , cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art.69 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 70/2020, potrivit cărora: “Legea
educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completarile ulterioare, se modifică și se
completează după cum urmează: La articolul 84, alineatul (31) se modifică și va avea următorul
cuprins: (31)Cheltuielile privind transportul elevilor prevăzute la alin.(1) exceptând cheltuielile
privind transportul pe calea ferată, metrou se suportă după cum urmează:
a) 50% din valoarea acestora se suportă de la bugetul de stat din bugetul Ministerului
Educației și Cercetării, din sumele alocate prin inspectoratele școlare pentru unitățile de
învățământ preuniversitar de stat, la care sunt înscrisi elevii;
b) 50% din valoarea acestora se suportă din bugetele locale ale unităților administrativ
teritoriale pe raza cărora domiciliază elevul.”
- prevederile Hotărârii de Guvern nr.435/2020 privind aprobarea procedurii de decontare a
cheltuielilor de transport al elevilor, precum și pentru modificarea și completarea Normelor
metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi

și studenți, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.42/2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I
nr.466 din 02.06.2020.
- protecția categoriilor sociale defavorizate prin acoperirea sumelor necesare privind costul
transportului public local cu autobuze de la bugetul local și acordarea unor facilităti de transport
anumitor categorii de persoane, stabilite de legislaţia în vigoare, şi anume: prevederile art.23
alin.(1), alin.(2), alin.(4), alin.(5) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap – Republicată; prevederile art.16 litera b) și art.23 din Legea
nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de
război – Republicare; prevederile art. 8 alin. (2) litera b) din Decretul - Lege nr.118/1990 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu
începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în strinătate ori constituite în prizonieri Republicare;
- Avizul favorabil al Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului Local al
Municipiului Slatina;
- Avizul favorabil al Comisiei Buget – Finanțe din cadrul Consiliului Local al Municipiului
Slatina;
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
republicată.
În temeiul art.129 alin.(2) litera d), alin.(7) litera n), art.136, art. 139 alin.(1) şi coroborat
cu art.196 alin.(1) litera a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se aprobă acordarea de facilităţi pentru
transportul public local cu autobuze prin curse regulate pe raza municipiului Slatina pentru
următoarele categorii de persoane:
a) gratuitatea unui abonament pentru pensionarii cu domiciliul pe raza municipiului
Slatina, indiferent de cuantumul şi tipul pensiei de care beneficiază;
b) gratuitatea unui abonament pentru beneficiarii de ajutor social, cu domiciliul pe raza
municipiului Slatina.
c) gratuitatea unui abonament pentru studenţii cu domiciliul în municipiul Slatina care
urmează cursurile unităţilor de învăţământ universitar autorizat/acreditat de pe raza
municipiului Slatina;
d) gratuitatea unui abonament pentru persoanele beneficiare, conform Legii nr.448/2006
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – republicată, cu domiciliul
în municipiul Slatina;
e) gratuitatea unui abonament pentru persoanele prevăzute de Legea nr.44/1994 privind
veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război –
Republicată, cu domiciliul în municipiul Slatina;
f) gratuitatea unui abonament pentru persoanele prevăzute de Decretul - Lege nr.118/1990
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura
instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori
constituite în prizonieri – Republicată, cu domiciliul în municipiul Slatina;
g) gratuitatea unui abonament pentru elevii din învățământul 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 în municipiul Slatina se efectuază, după cum urmează:
a) suportarea din bugetul local a 100% din tariful unui abonament, pentru beneficiarii prevăzuți
la literele a), b), c), d), e), f);
b) suportarea din bugetul local a 50% din tariful unui abonament, pentru beneficiarii prevăzuți
la litera g). și 50% din valoarea acestora se suportă de la bugetul de stat din bugetul
Ministerului Educației și Cercetării, din sumele alocate prin inspectoratele școlare pentru
unitățile de învățământ preuniversitar de stat, la care sunt înscrisi elevii.

(2) Acoperirea financiară a costurilor călătoriilor efectuate de categoriile de persoane
beneficiare conform alin.(1), se asigură din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului
Slatina.
(3) Primăria municipiului Slatina va deconta costul călătoriilor efectuate de categoriile de
călători stabilite la art.1, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, în limita bugetului
de venituri și cheltuieli aprobat și disponibilitățile bănești existente.
Art.3 Categoriile de persoane enumerate la art.1 vor beneficia de un singur tip de abonament,
conform opțiunii acestora, indiferent de numărul categoriilor în care se încadrează, în baza
documentelor justificative depuse la operatorul de transport.
Art.4 Eliberarea abonamentelor pentru toate categoriile menţionate la art.1 se face cu respectarea
următoarelor condiţii:
- eliberarea abonamentului se face către persoana beneficiară, la solicitarea acesteia;
- abonamentele se individualizează prin culoare şi semne distinct pentru fiecare tip de
abonament:
- transmiterea abonamentului altei persoane şi/sau prezentarea de acte/documente false
conduce la reţinerea abonamentului şi obligarea la plata integrală a acestuia, precum şi la
pierderea dreptului de a beneficia de un nou abonament în condiţiile prezentei hotărâri, de
asemenea, permite dreptul operatorului SC Loctrans SA de a întreprinde şi alte măsuri legale de
recuperare a pagubei;
- eliberarea abonamentelor persoanelor beneficiare prevăzute la art. (1) litera a) se face în
baza actului de identitate (BI/CI), original și copie, precum şi o copie a cuponului de pensie
din luna anterioară;
- eliberarea abonamentelor persoanelor beneficiare prevăzute la art. (1) litera b) se face în
baza actului de identitate (BI/CI), original și copie, precum şi a adeverinţei (original) eliberată
de către Direcţia de Asistenţă Socială Slatina;
- eliberarea abonamentelor pentru persoanele beneficiare prevăzute la art.(1) litera c) se
face în baza actului de identitate (BI/CI), precum și a carnetului de student, original și copie,
vizat la zi;
- eliberarea abonamentelor pentru persoanele beneficiare prevăzute la art.(1) lit. d), lit.e),
lit.f), se face în baza actului de identitate (BI/CI) ), original și copie, precum și a documentelor
care să justifice calitatea de beneficiar de gratuitate (copie), potrivit legilor speciale;
- eliberarea abonamentelor pentru persoanele beneficiare prevăzute la art.(1) litera g) se
face în baza actului de identitate(BI/CI), precum și a carnetului de elev vizat la zi, original și
copie. Copiii cu vârsta cuprinsă între 0-6 ani beneficiază de gratuitate, fără necesitatea
achiziționării vreunui tip de legitimație de călătorie, cu condiția prezentării în mod obligatoriu a
unei copii după certificatul de naștere.
Art.5 Se aprobă Metodologia privind acordarea de facilități pentru transportul public local cu
autobuze prin curse regulate pe raza municipiului Slatina, prevăzută în anexa, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.6 Operatorul intern de transport SC LOCTRANS SA va duce la îndeplinire prezenta hotărâre
şi va fi responsabil de promovarea facilităților acordate pentru transportul public local desfășurat
cu autobuze pe raza municipiului Slatina.
Art.7 Prevederile prezentei hotărâri vor intra în vigoare începând cu data adoptării acesteia, dată
la care își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local nr.406/25.11.2015 referitoare la:
aprobarea subvenţionării serviciului public de transport de persoane prin curse regulate în
municipiul Slatina, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr.440/28.12.2015.
Art.8 Prezenta hotărâre se va comunica la:
- Instituţia Prefectului Judeţului Olt;

-

Primarul municipiului Slatina;
Viceprimarul municipiului Slatina;
Direcţia Generală Economică;
Operatorul intern de transport - S.C. Loctrans S.A.
Mass media locală.
În baza art. 243 alin.(1) lit. a) din O.U.G. 57/2019
avizăm prezentul proiect de hotărâre,

Inițiator,
Primar,
Constantin Stelian Emil MOȚ

Secretarul General al Municipiului Slatina
Mihai Ion IDITA

Anexa la H.C.L nr._________/______2020
METODOLOGIA
privind acordarea de facilități pentru transportul public local cu autobuze prin curse
regulate în municipiul Slatina
Categoriile de persoane beneficiare de gratuități 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 opțiunii acestora, indiferent de numărul categoriilor în care se
încadrează.
I.

Modalitatea de acordare

1. Gratuitate pentru pensionarii cu domiciliul pe raza municipiului Slatina
1.1. Eliberarea abonamentelor se va realiza în baza actului de identitate (BI/CI), original şi
copie, precum şi a cuponului de pensie din luna anterioară, copie, prezentate ori de câte ori
beneficiarul solicită abonament, după cum urmează:
a) pentru abonamentele a căror valabilitate este de ½ lună (pentru prima jumătate a lunii )
solicitările se vor face din data de 20 a lunii anterioare până la finele lunii anterioare pentru
care se solicită abonamentul, cu obligativitatea operatorului, prin reprezentanții săi, de a
verifica domiciliul beneficiarului, corespondența dintre numele de pe actul de identitate, cu cel
de pe cuponul de pensie.
b) pentru abonamentele a căror valabilitate este de ½ lună (pentru a doua jumătate a lunii),
solicitările se vor face din data de 1 a lunii până la data de 14 a lunii pentru care se solicită
abonamentul, cu obligativitatea operatorului, prin reprezentanții săi, de a verifica domiciliul
beneficiarului, corespondența dintre numele de pe actul de identitate, cu cel de pe cuponul de
pensie.
c) pentru abonamentele a căror valabilitate este de 1(unu) lună solicitările se vor face din
data de 20 a lunii anterioare până la data de 5 a lunii pentru care se solicită abonamentul, cu
obligativitatea operatorului, prin reprezentanții săi, de a verifica domiciliul beneficiarului.
1.2. În vederea achitării contravalorii abonamentelor eliberate, operatorul va întocmi un tabel
care va cuprinde, obligatoriu, următoarele date:
a) Nume și prenume solicitant
b) Serie și număr buletin/carte de identitate
c) Număr cupon de pensie
d) Număr abonament eliberat
e) Valoare abonament eliberat
2. Gratuitate pentru beneficiarii de ajutor social cu domiciliul pe raza municipiului
Slatina
2.1. Eliberarea abonamentelor persoanelor beneficiare de ajutor social se face în baza actului de
identitate (BI/CI), original și copie, precum şi a adeverinţei, original, eliberate de către
Direcţia de Asistenţă Socială Slatina, pentru abonamentele (toate liniile) a căror valabilitate
este de 1(unu) lună, solicitările se vor face în data de 20 a lunii anterioare până la data de 5 a
lunii pentru care se solicită abonamentul.
2.2. În vederea achitării contravalorii abonamentelor eliberate, operatorul va întocmi un tabel
care va cuprinde, obligatoriu, următoarele date:
a) Nume și prenume solicitant
b) Serie și număr buletin/carte de identitate
c) Număr adeverință
d) Număr abonament eliberat
e) Valoare abonament eliberat

3. Gratuitate pentru copiii si elevii din invatamantul preuniversitar(prescolari, 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.1 din H.G nr. 435/2020 – privind procedura de decontare a cheltuielilor de transport al
elevilor ), precum si gratuitate pentru studenții cu domiciliul în municipiul Slatina și care
urmează 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 în baza carnetului
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 beneficiară (elev) are obligatia de a prezenta operatorului de transport în vederea
eliberării abonamentului de călătorie 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 lunară tuturor elevilor, la tariful
aprobat prin hotărârea consiliului local, urmând 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, reprezentând 50% din valoarea unui abonament;
2. de la bugetul de stat, reprezentând 50% din valoarea unui abonament din sumele alocate
prin Inspectoratele Școlare pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat.
Solicitarile se vor face din data de 20 a lunii anterioare pană la data de 5 a lunii pentru care se
solicita abonamentul, cu obligativitatea reprezentantului operatorului de a verifica domiciliul
beneficiarului.
In situatia în care elevii vor solicita operatorului de transport local un alt abonament în luna
respectivă din anumite motive(furt, pierdere, distrugere etc.), se va emite o adeverință în baza
căreia acesta poate circula în luna respectivă.
Abonamentele elevilor vor fi nominale si netransmisibile.
La pierderea calitătii de elev/student, abonamentele de călătorie eliberate acestora de către
operatorul de transport local S.C. LOCTRANS S.A se anulează la solicitarea conducerii
unitătilor de învătământ preuniversitare/universitare de pe raza municipiului Slatina.
Copiii cu vârsta cuprinsă între 0-6 ani beneficiază de gratuitate, fără necesitatea achiziționării
vreunui tip de legitimație de călătorie, cu condiția prezentării în mod obligatoriu a unei copii
după certificatul de naștere.
3.2. Eliberarea abonamentelor pentru studentii domiciliați în Slatina, care urmează cursurile
unităților de învatamant superior acreditat de pe raza municipiului Slatina, se face în baza
actului de identitate (BI/CI), precum și a carnetului de student, original și copie, vizat la zi;
3.3. În vederea achitării contravalorii abonamentelor eliberate, operatorul va întocmi un tabel
care va cuprinde, obligatoriu, următoarele date:
a) Nume și prenume solicitant
b) Localitatea de domiciliu a beneficiarului
c) Denumire instituție de învățământ la care este înscris elevul/studentul
d) Număr abonament eliberat
e) Valoare abonament eliberat
Elevii/Studenții vor circula pe raza teritorială a UAT Municipiul Slatina pe baza abonamentului
de călătorie emis lunar de către operatorul de transport local - S.C. LOCTRANS S.A, însotit de
carnetul de elev/student, vizat.
4. Gratuitate pentru beneficiarii legilor speciale (Legea nr.44/1994, Decret-Lege
nr.118/1990, Legea nr.448/2006) cu dominciliul pe raza municipiului Slatina
4.1. Eliberarea abonamentelor se va realiza în baza actului de identitate (BI/CI), original şi
copie, precum şi a documentelor justificative care să certifice calitatea persoanei conform
legilor speciale aplicabile:

a) pentru abonamentele a căror valabilitate este de ½ lună (pentru prima jumătate a lunii)
solicitările se vor face din data de 20 a lunii anterioare până la finele lunii anterioare pentru
care se solicită abonamentul, cu obligativitatea operatorului, prin reprezentanții săi, de a
verifica domiciliul beneficiarului, corespondența dintre numele de pe actul de identitate, cu cel
de pe documentele justificative.
b) pentru abonamentele a căror valabilitate este de ½ lună (pentru a doua jumătate a lunii),
solicitările se vor face din data de 1 a lunii până la data de 14 a lunii pentru care se solicită
abonamentul, cu obligativitatea operatorului, prin reprezentanții săi, de a verifica domiciliul
beneficiarului, corespondența dintre numele de pe actul de identitate, cu cel de pe
documentele justificative.
c) pentru abonamentele a căror valabilitate este de 1(unu) lună solicitările se vor face din
data de 20 a lunii anterioare până la data de 5 a lunii pentru care se solicită abonamentul, cu
obligativitatea operatorului, prin reprezentanții săi, de a verifica domiciliul beneficiarului,
corespondența dintre numele de pe actul de identitate, cu cel de pe documentele justificative.
4.2. În vederea achitării contravalorii abonamentelor eliberate, operatorul va întocmi un tabel
care va cuprinde, obligatoriu, următoarele date:
a) Nume și prenume solicitant
b) Serie și număr buletin/carte de identitate
c) Număr document justificativ
d) Număr abonament eliberat
e) Valoare abonament eliberat
II.

Modalitatea de decontare

1. Lunar, până la data de 10 a lunii, operatorul va transmite Autorității Contractante - Primăria
Municipiului Slatina o situație centralizată, cu tabelele corespunzătoare pe fiecare categorie de
beneficiari de gratuități.
2. Compartimentul de specialitate va analiza și verifica situația comunicată de operator în
vederea achitării contravalorii abonamentelor eliberate, în conformitate cu prevederile
Contractului de servicii pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de
persoane cu autobuze în municipiul Slatina nr.106619/29.12.2017.
3. Operatorul de transport răspunde de realitatea, legalitatea și exactitatea datelor prezentate la
decontare.
4. Pentru beneficiarii din învățământul preuniversitar, operatorul de transport emite factură în
suma de 50% din suma de plată pentru fiecare unitate de învâțământ preuniversitar de stat cu
sediul pe raza U.A.T. Slatina și 50% pentru unitatea administrativ-teritorială Municipiul
Slatina. Operatorul va transmite pentru fiecare unitate de învățământ o situație care va cuprinde
numărul abonamentului emis, valoare abonamentului și lista cu beneficiarii acestora, cu
valabilitate lunară.
5. Unitățile de învățământ sunt obligate să aducă la cunoștința operatorului de transport în cel
mai scurt timp posibil eventualele modificări survenite cu privire la statutul elevului/studentului
(ex: transfer către alte unități de învățământ, exmatriculări etc.).
6. Operatorul de transport răspunde de aplicarea prezentei metodologii și prezintă Autorității
Contractante - Primăria municipiului Slatina, ori de câte ori i se solicită, un raport referitor la
realizarea protecției sociale. De asemenea, operatorul este obligat să ia măsurile necesare în
vederea completării tuturor elementelor din structura abonamentelor (ex: nume, prenume,
valabilitate abonament, data eliberării, etc.) și totodată să păstreze documentele justificative
puse la dispoziție de beneficiarii de gratuități.

Primăria municipiului Slatina
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, tel. 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
E.-mail: office@primariaslatina.ro

Nr. 52918/27.07.2020

REFERAT DE APROBARE
Referitor la: acordarea de facilități pentru transportul public local cu autobuze prin curse
regulate în municipiul Slatina

Având in vedere:
- protecția categoriilor sociale defavorizate prin acoperirea sumelor necesare privind
costul transportului public local cu autobuze de la bugetul local și acordarea unor facilităti de
transport anumitor categorii de persoane stabilite de legislaţia în vigoare;
- adresa operatorului intern de transport-SC LOCTRANS SA nr.1050/16.07.2020,
înregistrată la Consiliul Local al municipiului Slatina sub nr.55/16.07.2020 prin care solicită
adoptarea unei hotărâri care să reglementeze gratuitatea acordată elevilor prin prisma
modificărilor legislative menționate în prezentul referat;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.406/25.11.2015 referitoare la: aprobarea
subvenţionării serviciului public de transport de persoane prin curse regulate în municipiul Slatina,
modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr.440/28.12.2015;
- faptul că, în legislaţia în domeniul aplicabil au fost survenite modificări;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 349/2017 referitoare la aprobare delegare
serviciul de transport public local de călători prin curse regulate, în municipiul Slatina prin
atribuire directă;
- Contractul de servicii pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de
persoane cu autobuze în municipiul Slatina nr.106619 / 29.12.2017 aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 349/28.12.2017 prin care a fost atribuit direct operatorului intern - SC
LOCTRANS SA Slatina, ţinând seama de prevederile Regulamentului C.E.1370/2007 și ale Legii
nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice republicată, cu modificările si completările
ulterioare;
- prevederile art.10.9. din Contractul de servicii pentru delegarea gestiunii serviciului de
transport public local de persoane cu autobuze în municipiul Slatina nr. 106619 / 29.12.2017
„Fondurile acordate cu titlu de Diferențe de Tarif si de Compensație directă vor fi aprobate de
Consiliului Local al Municipiului Slatina în funcție de estimările inițiale și vor putea fi supuse
rectificărilor ulterioare de buget, în vederea asigurării necesarului de sume până la sfârșitul
anului”;
- prevederile art.4 litera f) din Legea nr.92/2007 a serviciilor publice de transport
persoane în unităţile administrativ teritoriale, actualizată, potrivit cărora: “pentru efectuarea
serviciului, operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat percepe de la persoanele
transportate un tarif de transport pe baza de legitimaţii de călătorie individuale eliberate
anticipat, al căror regim este stabilit de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 109/2005, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr.102/2006, cu modificările şi completările ulterioare”;

- prevederile art.16 punctul (1) din Legea nr.92/2007 a serviciilor publice de transport
persoane în unităţile administrativ teritoriale, actualizată, potrivit cărora: „Consiliile locale,
consiliile judeţene şi Consiliul General al Municiului Bucureşti sunt obligate să asigure, să
organizeze, să reglementeze, să coordoneze şi să controleze prestarea serviciilor publice de
transport desfăşurat pe raza administrativ teritorială a acestora.”;
- prevederile art.17 litera i) din Legea nr.92/2007 a serviciilor publice de transport persoane
în unităţile administrativ teritoriale, actualizată, potrivit cărora:”acordarea de facilități și
compensații ca diferentă de tarif pentru unele categorii de populație, pentru asiguararea
suportabilității costurilor de către utilizatori, cu respectarea legislației fiscale în vigoare”;
- prevederile art.17 litera n) din Legea nr.92/2007 a serviciilor publice de transport
persoane în unităţile administrativ teritoriale, actualizată, potrivit cărora:”stabilirea compensației
acordate de la bugetul local sau județean, după caz, pentru acoperirea diferenței dintre costurile
suportate în legătură cu obligația / obligațiile de serviciu public și sumele efectiv încasate ca
urmare a îndeplinirii sau în temeiul obligației/obligațiilor de serviciu public în cauză, la care se
poate adăuga un profit rezonabil, în conformitate cu prevederile Regulamentului
(CE)nr.1.370/2007”;
- prevederile art.17 litera o) din Legea nr.92/2007 a serviciilor publice de transport persoane
în unităţile administrativ teritoriale, actualizată, potrivit cărora :”asigurarea resurselor bugetare
pentru susținerea totală sau parțială a costurilor serviciului public de transport de persoane
pentru unele categorii sociale defavorizate, stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale, ale
consiliilor județene, ale Consiliului General al Municipiului București sau adunării generale din
cadrul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, după caz, ori prin lege”;
- prevederile art.191 din Legea nr.92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în
unităţile administrativ teritoriale, actualizată, potrivit cărora:” În relația cu călătorii, autoritățile
administrației publice locale pot acorda, prin hotărâri ale autorițăților deliberative ale
administrației publice locale, facilități de transport elevilor, studenților, ucenicilor și anumitor
categorii de persoane defavorizate stabilite potrivit legii.”
- prevederile Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice , cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art.69 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 70/2020 potrivit cărora:
“Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completarile ulterioare, se modifică și se
completează, după cum urmează: La articolul 84, alineatul (31) se modifică și va avea următorul
cuprins: (31)Cheltuielile privind transportul elevilor prevăzute la alin.(1) exceptând cheltuielile
privind transportul pe calea ferată, metrou se suportă după cum urmează:
a) 50% din valoarea acestora se suportă de la bugetul de stat din bugetul Ministerului
Educației și Cercetării, din sumele alocate prin inspectoratele școlare pentru unitățile de
învățământ preuniversitar de stat, la care sunt înscrisi elevii;
b) 50% din valoarea acestora se suportă din bugetele locale ale unităților administrativ
teritoriale pe raza cărora domiciliază elevul.”
- prevederile Hotărârii de Guvern nr.435/2020 privind aprobarea procedurii de decontare a
cheltuielilor de transport al elevilor, precum și pentru modificarea și completarea Normelor
metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi
și studenți, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.42/2017 publicat în Monitorul Oficial, Partea I
nr.466 din 02.06.2020.
- protecția categoriilor sociale defavorizate prin acoperirea sumelor necesare privind costul
transportului public local cu autobuze de la bugetul local și acordarea unor facilităti de transport
anumitor categorii de persoane, stabilite de legislaţia în vigoare, şi anume: prevederile art.23
alin.(1), alin.(2), alin.(4), alin.(5) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap – Republicată; prevederile art.16 litera b) și art.23 din Legea
nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de
război – Republicare; prevederile art. 8 alin. (2) litera b) din Decretul - Lege nr.118/1990 privind
acordarea

unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6
martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri – Republicare.
În concordanță cu legislatia prezentată pot fi acordate facilități pentru transportul public
local cu autobuze prin curse regulate în municipiul Slatina pentru următoarele categorii de
persoane:
a) gratuitatea unui abonament pentru pensionarii cu domiciliul pe raza municipiului
Slatina, indiferent de cuantumul şi tipul pensiei de care beneficiază;
b) gratuitatea unui abonament pentru beneficiarii de ajutor social, cu domiciliul pe raza
municipiului Slatina.
c) gratuitatea unui abonament pentru studenţii cu domiciliul în municipiul Slatina care
urmează cursurile unităţilor de învăţământ universitar autorizat/acreditat de pe raza
municipiului Slatina;
d) gratuitatea unui abonament pentru persoanele beneficiare, conform Legii nr.448/2006
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – republicată, cu domiciliul
în municipiul Slatina;
e) gratuitatea unui abonament pentru persoanele prevăzute de Legea nr.44/1994 privind
veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război –
Republicată, cu domiciliul în municipiul Slatina;
f) gratuitatea unui abonament pentru persoanele prevăzute de Decretul - Lege nr.118/1990
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura
instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori
constituite în prizonieri – Republicată, cu domiciliul în municipiul Slatina;
g) gratuitatea unui abonament pentru elevii din învățământul preuniversitar
acreditat/autorizat, cu domiciliul pe raza municipiului Slatina.
Decontarea cheltuielilor de transport public local de persoane cu autobuze prin curse
regulate pe raza municipiului Slatina se efectuează, după cum urmează:
1) suportarea din bugetul local a 100% din tariful unui abonament, pentru beneficiarii prevăzuți
la literele a), b), c), d), e), f);
2) suportarea din bugetul local a 50% din tariful unui abonament, pentru beneficiarii prevăzuți
la litera g) și 50% din valoarea acestora se suportă de la bugetul de stat din bugetul Ministerului
Educației și Cercetării, din sumele alocate prin inspectoratele școlare pentru unitățile de
învățământ preuniversitar de stat, la care sunt înscrisi elevii.
Categoriile de persoane beneficiare de gratuități vor avea dreptul la un singur tip de
abonament, potrivit opțiunii acestora, indiferent de numărul categoriilor în care se încadrează,
în baza documentelor justificative depuse la operatorul de transport.
Eliberarea abonamentelor pentru toate categoriile menţionate la literele a), b), c), d), e),
f), g) se face cu respectarea următoarelor condiţii:
- eliberarea abonamentului se face către persoana beneficiară, la solicitarea acesteia;
- abonamentele se individualizează prin culoare şi semne distinct pentru fiecare tip de
abonament:
- transmiterea abonamentului altei persoane şi/sau prezentarea de acte/documente false
conduce la reţinerea abonamentului şi obligarea la plata integrală a acestuia, precum şi la
pierderea dreptului de a beneficia de un nou abonament în condiţiile prezentei hotărâri, de
asemenea, permite dreptul operatorului SC Loctrans SA de a întreprinde şi alte măsuri legale de
recuperare a pagubei;
- eliberarea abonamentelor persoanelor beneficiare prevăzute la litera a) se face în baza
actului de identitate (BI/CI), original și copie, precum şi o copie a cuponului de pensie din
luna anterioară;

- eliberarea abonamentelor persoanelor beneficiare prevăzute la litera b) se face în baza
actului de identitate (BI/CI), original și copie, precum şi a adeverinţei, original, eliberate de
către Direcţia de Asistenţă Socială Slatina;
- eliberarea abonamentelor pentru persoanele beneficiare prevăzute la litera c) se face în
baza actului de identitate (BI/CI), precum și a carnetului de student,original și copie, vizat la
zi;
- eliberarea abonamentelor pentru persoanele beneficiare prevăzute la lit. d), lit.e), lit.f), se
face în baza actului de identitate (BI/CI) ), original și copie, precum și a documentelor care să
justifice calitatea de beneficiar de gratuitate;
- eliberarea abonamentelor pentru persoanele beneficiare prevăzute la litera g) se face în
baza actului de identitate(BI/CI), precum și a carnetului de elev vizat la zi, original și copie.
Copiii cu vârsta cuprinsă între 0-6 ani beneficiază de gratuitate, fără necesitatea achiziționării
vreunui tip de legitimație de călătorie, cu condiția prezentării în mod obligatoriu a unei copii
după certificatul de naștere.
Propun spre aprobarea Consiliului Local prezentul proiect de hotărâre referitor la
acordarea de facilități pentru transportul public local cu autobuze prin curse regulate în
municipiul Slatina.
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Nr.52923/27.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
Referitor la: acordarea de facilități pentru transportul public local cu autobuze prin curse
regulate în municipiul Slatina
Având în vedere:
- Proiectul de hotărare nr.______________.2020 referitor la: acordarea de facilități
pentru transportul public local cu autobuze prin curse regulate în municipiul Slatina;
- Inițiativa Primarului Municipiului Slatina prin referatul de aprobare
nr._________/_______.2020;
- Adresa operatorului intern de transport-SC LOCTRANS SA nr.1050/16.07.2020,
înregistrată la Consiliul Local al municipiului Slatina sub nr.55/16.07.2020 prin care solicită
adoptarea unei hotărâri care să reglementeze gratuitatea acordată elevilor prin prisma
modificărilor legislative menționate în prezentul referat;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.406/25.11.2015 referitoare la: aprobarea
subvenţionării serviciului public de transport de persoane prin curse regulate în municipiul Slatina,
modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr.440/28.12.2015;
- faptul că, în legislaţia în domeniul aplicabil au fost survenite modificări;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.349/2017 referitoare la aprobare delegare
serviciul de transport public local de călători prin curse regulate, în municipiul Slatina prin
atribuire directă;
- Contractul de servicii pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de
persoane cu autobuze în municipiul Slatina nr.106619/29.12.2017 aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local nr.349/28.12.2017 prin care a fost atribuit direct operatorului intern - SC
LOCTRANS SA Slatina, ţinând seama de prevederile Regulamentului C.E.1370/2007 și ale Legii
nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice republicată, cu modificările si completările
ulterioare;
- prevederile art.10.9. din Contractul de servicii pentru delegarea gestiunii serviciului de
transport public local de persoane cu autobuze în municipiul Slatina nr. 106619 / 29.12.2017
„Fondurile acordate cu titlu de Diferențe de Tarif si de Compensație directă vor fi aprobate de
Consiliului Local al Municipiului Slatina în funcție de estimările inițiale și vor putea fi supuse
rectificărilor ulterioare de buget, în vederea asigurării necesarului de sume până la sfârșitul
anului”;
- prevederile art.4 litera f) din Legea nr.92/2007 a serviciilor publice de transport
persoane în unităţile administrativ-teritoriale, actualizată, potrivit cărora: “pentru efectuarea
serviciului, operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat percepe de la persoanele
transportate un tarif de transport pe baza de legitimaţii de călătorie individuale
eliberate anticipat, al căror regim este stabilit de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 109/2005,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.102/2006, cu modificările şi completările
ulterioare”;

- prevederile art.16 punctul (1) din Legea nr.92/2007 a serviciilor publice de transport
persoane în unităţile administrativ teritoriale, actualizată, potrivit cărora: „Consiliile locale,
consiliile judeţene şi Consiliul General al Municiului Bucureşti sunt obligate să asigure, să
organizeze, să reglementeze, să coordoneze şi să controleze prestarea serviciilor publice de
transport desfăşurat pe raza administrativ teritorială a acestora.”;
- prevederile art.17 litera i) din Legea nr.92/2007 a serviciilor publice de transport persoane
în unităţile administrativ teritoriale, actualizată, potrivit cărora:”acordarea de facilități și
compensații ca diferentă de tarif pentru unele categorii de populație, pentru asiguararea
suportabilității costurilor de către utilizatori, cu respectarea legislației fiscale în vigoare”;
- prevederile art.17 litera n) din Legea nr.92/2007 a serviciilor publice de transport
persoane în unităţile administrativ teritoriale, actualizată, potrivit cărora:”stabilirea compensației
acordate de la bugetul local sau județean, după caz, pentru acoperirea diferenței dintre costurile
suportate în legătură cu obligația / obligațiile de serviciu public și sumele efectiv încasate ca
urmare a îndeplinirii sau în temeiul obligației/obligațiilor de serviciu public în cauză, la care se
poate adăuga un profit rezonabil, în conformitate cu prevederile Regulamentului
(CE)nr.1.370/2007”;
- prevederile art.17 litera o) din Legea nr.92/2007 a serviciilor publice de transport persoane
în unităţile administrativ teritoriale, actualizată, potrivit cărora :”asigurarea resurselor bugetare
pentru susținerea totală sau parțială a costurilor serviciului public de transport de persoane
pentru unele categorii sociale defavorizate, stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale, ale
consiliilor județene, ale Consiliului General al Municipiului București sau adunării generale din
cadrul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, după caz, ori prin lege”;
- prevederile art.191 din Legea nr.92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în
unităţile administrativ teritoriale, actualizată, potrivit cărora:” În relația cu călătorii, autoritățile
administrației publice locale pot acorda, prin hotărâri ale autorițăților deliberative ale
administrației publice locale, facilități de transport elevilor, studenților, ucenicilor și anumitor
categorii de persoane defavorizate stabilite potrivit legii.”
- prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice , cu modificările
și completările ulterioare;
- prevederile art.69 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 70/2020, potrivit cărora:
“Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completarile ulterioare, se modifică și se
completează după cum urmează: La articolul 84, alineatul (31) se modifică și va avea următorul
cuprins: (31)Cheltuielile privind transportul elevilor prevăzute la alin.(1) exceptând cheltuielile
privind transportul pe calea ferată, metrou se suportă după cum urmează:
a) 50% din valoarea acestora se suportă de la bugetul de stat din bugetul Ministerului
Educației și Cercetării, din sumele alocate prin inspectoratele școlare pentru unitățile de
învățământ preuniversitar de stat, la care sunt înscrisi elevii;
b) 50% din valoarea acestora se suportă din bugetele locale ale unităților administrativ
teritoriale pe raza cărora domiciliază elevul.”
- prevederile Hotărârii Guvernului nr.435/2020 privind aprobarea procedurii de decontare a
cheltuielilor de transport al elevilor, precum și pentru modificarea și completarea Normelor
metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi
și studenți, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.42/2017 publicat în Monitorul Oficial, Partea I
nr.466 din 02.06.2020;
- protecția categoriilor sociale defavorizate prin acoperirea sumelor necesare privind
costul transportului public local cu autobuze de la bugetul local și acordarea unor facilităti de
transport anumitor categorii de persoane, stabilite de legislaţia în vigoare, şi anume: prevederile
art.23 alin.(1), alin.(2), alin.(4), alin.(5) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap – Republicată; prevederile art.16 litera b) și art.23 din Legea
nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de
război – Republicare; prevederile art. 8 alin. (2) litera b) din Decretul - Lege nr.118/1990 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu
începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri Republicare;

- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
republicată.
Faţă de cele prezentate, se constată că proiectul de hotărâre respectă prevederile legale
referitoare la gestionarea serviciilor comunitare de interes local și a fost redactat în conformitate
cu normele de tehnică legislativă, motiv pentru care proiectul de hotărâre referitor la: acordarea
de facilități pentru transportul public local cu autobuze prin curse regulate în municipiul Slatina,
poate fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Municipiului Slatina.
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Anexa
METODOLOGIA
privind acordarea de facilități pentru transportul public local cu autobuze prin curse regulate în
municipiul Slatina
Categoriile de persoane beneficiare de gratuități 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 opțiunii acestora, indiferent de numărul categoriilor în care se
încadrează.
I.

Modalitatea de acordare

1. Gratuitate pentru pensionarii cu domiciliul pe raza municipiului Slatina
1.1. Eliberarea abonamentelor se va realiza în baza actului de identitate (BI/CI), original şi
copie, precum şi a cuponului de pensie din luna anterioară, copie, prezentate ori de câte ori
beneficiarul solicită abonament, după cum urmează:
a) pentru abonamentele a căror valabilitate este de ½ lună (pentru prima jumătate a lunii )
solicitările se vor face din data de 20 a lunii anterioare până la finele lunii anterioare pentru
care se solicită abonamentul, cu obligativitatea operatorului, prin reprezentanții săi, de a
verifica domiciliul beneficiarului, corespondența dintre numele de pe actul de identitate, cu cel
de pe cuponul de pensie.
b) pentru abonamentele a căror valabilitate este de ½ lună (pentru a doua jumătate a lunii),
solicitările se vor face din data de 1 a lunii până la data de 14 a lunii pentru care se solicită
abonamentul, cu obligativitatea operatorului, prin reprezentanții săi, de a verifica domiciliul
beneficiarului, corespondența dintre numele de pe actul de identitate, cu cel de pe cuponul de
pensie.
c) pentru abonamentele a căror valabilitate este de 1(unu) lună solicitările se vor face din
data de 20 a lunii anterioare până la data de 5 a lunii pentru care se solicită abonamentul, cu
obligativitatea operatorului, prin reprezentanții săi, de a verifica domiciliul beneficiarului.
1.2. În vederea achitării contravalorii abonamentelor eliberate, operatorul va întocmi un tabel
care va cuprinde, obligatoriu, următoarele date:
a) Nume și prenume solicitant
b) Serie și număr buletin/carte de identitate
c) Număr cupon de pensie
d) Număr abonament eliberat
e) Valoare abonament eliberat
2. Gratuitate pentru beneficiarii de ajutor social cu domiciliul pe raza municipiului
Slatina
2.1. Eliberarea abonamentelor persoanelor beneficiare de ajutor social se face în baza actului de
identitate (BI/CI), original și copie, precum şi a adeverinţei, original, eliberate de către
Direcţia de Asistenţă Socială Slatina, pentru abonamentele (toate liniile) a căror valabilitate
este de 1(unu) lună, solicitările se vor face în data de 20 a lunii anterioare până la data de 5 a
lunii pentru care se solicită abonamentul.
2.2. În vederea achitării contravalorii abonamentelor eliberate, operatorul va întocmi un tabel
care va cuprinde, obligatoriu, următoarele date:
a) Nume și prenume solicitant
b) Serie și număr buletin/carte de identitate
c) Număr adeverință
d) Număr abonament eliberat
e) Valoare abonament eliberat

3. Gratuitate pentru copiii si elevii din invatamantul preuniversitar(prescolari, 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.1 din H.G nr. 435/2020 – privind procedura de decontare a cheltuielilor de transport al
elevilor ), precum si gratuitate pentru studenții cu domiciliul în municipiul Slatina și care
urmează 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 în baza carnetului
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 beneficiară (elev) are obligatia de a prezenta operatorului de transport în vederea
eliberării abonamentului de călătorie 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 lunară tuturor elevilor, la tariful
aprobat prin hotărârea consiliului local, urmând 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, reprezentând 50% din valoarea unui abonament;
2. de la bugetul de stat, reprezentând 50% din valoarea unui abonament din sumele alocate
prin Inspectoratele Școlare pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat.
Solicitarile se vor face din data de 20 a lunii anterioare pană la data de 5 a lunii pentru care se
solicita abonamentul, cu obligativitatea reprezentantului operatorului de a verifica domiciliul
beneficiarului.
In situatia în care elevii vor solicita operatorului de transport local un alt abonament în luna
respectivă din anumite motive(furt, pierdere, distrugere etc.), se va emite o adeverință în baza
căreia acesta poate circula în luna respectivă.
Abonamentele elevilor vor fi nominale si netransmisibile.
La pierderea calitătii de elev/student, abonamentele de calatorie eliberate acestora de catre
operatorul de transport local S.C. LOCTRANS S.A se anuleaza la solicitarea conducerii
unitatilor de invatamant preuniversitare/universitare de pe raza municipiului Slatina.
Copiii cu vârsta cuprinsă între 0-6 ani beneficiază de gratuitate, fără necesitatea achiziționării
vreunui tip de legitimație de călătorie, cu condiția prezentării în mod obligatoriu a unei copii
după certificatul de naștere.
3.2 Eliberarea abonamentelor pentru studentii domiciliați în Slatina, care urmează cursurile
unităților de învatamant superior acreditat de pe raza municipiului Slatina, se face în baza
actului de identitate (BI/CI), precum și a carnetului de student, original și copie, vizat la zi;
3.3. În vederea achitării contravalorii abonamentelor eliberate, operatorul va întocmi un tabel
care va cuprinde, obligatoriu, următoarele date:
a) Nume și prenume solicitant
b) Localitatea de domiciliu a beneficiarului
c) Denumire instituție de învățământ la care este înscris elevul/studentul
d) Număr abonament eliberat
e) Valoare abonament eliberat
Elevii/Studenții vor circula pe raza teritoriala a UAT Municipiul Slatina pe baza abonamentului
de calatorie emis lunar de către operatorul de transport local - S.C. LOCTRANS S.A, însotit de
carnetul de elev/student, vizat.
4. Gratuitate pentru beneficiarii legilor speciale (Legea nr.44/1994, Decret-Lege
nr.118/1990, Legea nr.448/2006) cu dominciliul pe raza municipiului Slatina
4.1. Eliberarea abonamentelor se va realiza în baza actului de identitate (BI/CI), original şi
copie, precum şi a documentelor justificative care să certifice calitatea persoanei conform
legilor speciale aplicabile:

a) pentru abonamentele a căror valabilitate este de ½ lună (pentru prima jumătate a lunii)
solicitările se vor face din data de 20 a lunii anterioare până la finele lunii anterioare pentru
care se solicită abonamentul, cu obligativitatea operatorului, prin reprezentanții săi, de a
verifica domiciliul beneficiarului, corespondența dintre numele de pe actul de identitate, cu cel
de pe documentele justificative.
b) pentru abonamentele a căror valabilitate este de ½ lună (pentru a doua jumătate a lunii),
solicitările se vor face din data de 1 a lunii până la data de 14 a lunii pentru care se solicită
abonamentul, cu obligativitatea operatorului, prin reprezentanții săi, de a verifica domiciliul
beneficiarului, corespondența dintre numele de pe actul de identitate, cu cel de pe
documentele justificative.
c) pentru abonamentele a căror valabilitate este de 1(unu) lună solicitările se vor face din
data de 20 a lunii anterioare până la data de 5 a lunii pentru care se solicită abonamentul, cu
obligativitatea operatorului, prin reprezentanții săi, de a verifica domiciliul beneficiarului,
corespondența dintre numele de pe actul de identitate, cu cel de pe documentele justificative.
4.2. În vederea achitării contravalorii abonamentelor eliberate, operatorul va întocmi un tabel
care va cuprinde, obligatoriu, următoarele date:
a) Nume și prenume solicitant
b) Serie și număr buletin/carte de identitate
c) Număr document justificativ
d) Număr abonament eliberat
e) Valoare abonament eliberat
II.

Modalitatea de decontare

1. Lunar, până la data de 10 a lunii, operatorul va transmite Autorității Contractante - Primăria
Municipiului Slatina o situație centralizată, cu tabelele corespunzătoare pe fiecare categorie de
beneficiari de gratuități.
2. Compartimentul de specialitate va analiza și verifica situația comunicată de operator în
vederea achitării contravalorii abonamentelor eliberate, în conformitate cu prevederile
Contractului de servicii pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de
persoane cu autobuze în municipiul Slatina nr.106619/29.12.2017.
3. Operatorul de transport răspunde de realitatea, legalitatea și exactitatea datelor prezentate la
decontare.
4. Pentru beneficiarii din învățământul preuniversitar, operatorul de transport emite factură în
suma de 50% din suma de plată pentru fiecare unitate de învâțământ preuniversitar de stat cu
sediul pe raza U.A.T. Slatina și 50% pentru unitatea administrativ-teritorială Municipiul
Slatina. Operatorul va transmite pentru fiecare unitate de învățământ o situație care va cuprinde
numărul abonamentului emis, valoare abonamentului și lista cu beneficiarii acestora, cu
valabilitate lunară.
5. Unitățile de învățământ sunt obligate să aducă la cunoștința operatorului de transport în cel
mai scurt timp posibil eventualele modificări survenite cu privire la statutul elevului/studentului
(ex: transfer către alte unități de învățământ, exmatriculări etc.).
6. Operatorul de transport răspunde de aplicarea prezentei metodologii și prezintă Autorității
Contractante - Primăria municipiului Slatina, ori de câte ori i se solicită, un raport referitor la
realizarea protecției sociale. De asemenea, operatorul este obligat să ia măsurile necesare în
vederea completării tuturor elementelor din structura abonamentelor (ex: nume, prenume,
valabilitate abonament, data eliberării, etc.) și totodată să păstreze documentele justificative
puse la dispoziție de beneficiarii de gratuități.
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