HOTĂRÂRE
privind acordarea de gratuitate la transportul public local elevilor cu domiciliul în comuna
Ciugud
Consiliul Local al comunei Ciugud, judeţul Alba întrunit în şedinţă extraordinară cu convocare de
îndată în data de 29.09.2020;
Luând în dezbatere:
- Referatul de aprobare şi Proiectul de hotărâre privind acordarea de gratuitate la transportul public
local elevilor cu domiciliul în comuna Ciugud, iniţiat de primarul comunei Ciugud;
- Raportul de specialitate nr.5699/2020 al Compartimentului Achiziții Publice, Investiții și Relații
Publice;
- Raportul de avizare al Comisiei nr. 1 - Prognoze economico-sociale, studii, buget, finanțe,
servicii publice, administrarea domeniului public și privat al comunei, comerț, agricultură, amenajarea
teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, ecologie, protecția mediului înconjurător și
turism, gospodărie comunală, servicii și comerț;
- Raportul de avizare al Comisiei nr. 2 - Activităţi stiinţifice, învăţământ, sănătate şi familie,
cultură,munca si protectie sociala, protectie copii, culte, activitati sportive si de agrement;
- Raportul de avizare al Comisiei nr. 3 - Administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii
cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii Publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţenilor.
Văzând Hotărârea Consiliului Local al comunei Ciugud nr. 55/2012 privind aprobarea atribuirii
contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, contract încheiat între
Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia- Transport local şi Societatea de Transport Public
Local S.A.
În temeiul prevederilor:
- art. 129 alin. (2) lit.d) raportat la art. 129 alin. (6) lit. c) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
Adminstrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art.84 alin.(1) și alin.(3^1) din Legea nr. 1/2011-Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 1 lit. a) și art.2 - art.4 din HG nr.435/2020 privind aprobarea procedurii de decontare a
cheltuielilor de transport al elevilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor
metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi
studenţi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017;
- art.17 și art.19^1 din Legea nr. 92/2007 Legea serviciilor publice de transport persoane în
unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare:
HOTĂRĂȘTE
Art.1. (1) Elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat, cu domiciliul în comuna
Ciugud și care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu, beneficiază de gratuitate la serviciul
public de transport local, pe tot parcursul anului calendaristic.
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(2) Prin excepție de la alin.(1), și elevii cu domiciliul în comuna Ciugud care sunt școlarizați la
unităţile de învăţământ pe filiera vocaţională, beneficiază de gratuitate la serviciul public de transport
local, pe tot parcursul anului calendaristic.
Art.2 Pentru a beneficia de gratuitate la serviciul public de transport local, elevii prevăzuți la art.1
vor solicita operatorului de transport public local, eliberarea/încărcarea legitimaţiilor de transport tip
card, cu valabilitate lunară.
Art.3 Operatorul de transport va emite/va încărca legitimațiile de călătorie tip în baza actului de
identitate/certificatului de naștere al elevului și a carnetului de elev emis de unitatea de învăţământ,
vizat prin ştampilă pentru anul în curs.
Art.4 Operatorul de transport public local va asigura eliberarea legitimaţiilor de transport tip card
personalizate cu fotografia posesorului, preluată digital şi tipărită concomitent cu datele de identificare
ale fiecărui beneficiar.
Art.5 Titularii legitimaţiilor de transport sunt obligaţi să valideze cardurile pentru fiecare călătorie
la urcarea în mijloacele de transport. Nevalidarea cardurilor atrage răspunderea contravenţională.
Art.6 Legitimaţia de transport tip card nu este transmisibilă. Utilizarea ei de către alte persoane
este strict interzisă şi atrage anularea cardului.
Art.7 Operatorul de transport public local realizează pe fiecare unitate de învăţământ o situaţie
care va cuprinde numărul de documente de transport emise şi lista cu beneficiarii acestora.
Art.8 Operatorul de transport public local răspunde de realitatea, legalitatea şi exactitatea datelor
prezentate la decontare.
Art.9 Operatorul de transport public local emite factură fiscală în cuantum de 50% din suma de
plată pentru fiecare unitate de învăţământ şi 50% pentru Comuna Ciugud. Plata se face în baza
validărilor legitimaţiilor de transport de tip card în mijlocul de transport, la tariful aprobat, dar nu mai
mult decât tariful pentru abonament.
Art.10 Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare
Art.11. Prezenta hotărâre se comunică :
• 1 exemplar Instituţiei Prefectului- judetul Alba;
• 1 exemplar Primarului comunei Ciugud;
• 1 exemplar Asociației AIDA-TL;
• 1 exemplar la dosar.
Preşedinte şedinţă
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Ciugud, 29.09.2020
Nr.92
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi favorabil exprimate care reprezintă 90.90%
din numărul consilierilor în funcţie

