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EXPUNERE	DE	MOTIVE	
la	proiectul	de	hotărâre	privind	modificarea	nr.	239/31.08.2016	privind	

stabilirea	tarifului	lunar	pentru	transportul	urban	cu	mijloace	de	transport	
în	comun	al	elevilor,	asigurarea	resurselor	financiare	din	bugetul	local	al	
municipiului	Bacău	pentru	acordarea	unor	facilități	de	transport	precum	și	

aprobarea	regulamentului	de	acordare	a	acestor	facilități.	
	
	
	 În	data	de	31.08.2016,	prin	HCL	nr.	239,	a	fost	stabilit	tariful	lunar	pentru	
transportul	urban	cu	mijloace	de	transport	în	comun	al	elevilor,	au	fost	asigurate	
resursele	 financiare	 din	 bugetul	 local	 al	 municipiului	 Bacău	 pentru	 acordarea	
unor	facilități	de	transport	și	a	fost	totodată	aprobat	regulamentul	de	acordare	a	
acestor	facilități.	
	 Conform	acestei	hotărâri	 și	 a	expunerii	de	motive	 care	 l-a	 însoțit,	dar	 și	
discuțiilor	din	ședința	de	pe	31	august	2016,	toți	elevii	care	învață	în	instituțiile	
de	 învățământ	 din	 municipiul	 Bacău	 ar	 trebui	 să	 beneficieze	 de	 transport	
subvenționat	 100%,	 pe	 tot	 parcursul	 anului	 calendaristic,	 pe	 cel	 puțin	 2	 linii,	
indiferent	dacă	au	sau	nu	domiciliul	în	municipiul	Bacău.	
	 Din	nefericire,	în	prima	săptămână	a	noului	an	școlar,	mai	mulți	părinți	și	
elevi	 au	 semnalat	 faptul	 că,	 în	 multe	 dintre	 unitățile	 de	 învățământ,	 această	
hotărâre	 a	 fost	 interpretată	 astfel	 încât	 numai	 elevii	 care	 au	 domiciliul	 în	
municipiul	Bacău	să	beneficieze	de	această	facilitate	și	doar	după	ce	fac	dovada	
îndeplinirii	acestei	condiții.	În	data	de	14	septembrie	2016,	Asociația	Elevilor	din	
Bacău,	 organizație	 reprezentantivă	 a	 elevilor	 la	 nivel	 local,	 a	 semnalat	 printr-o	
scrisoare	 adresată	 Primarului	 municipiului	 Bacău,	 înregistrată	 cu	 nr.	 61108,	
exact	aceeași	situație.	
	 Neacordându-le	 elevilor	 care	 nu	 au	 domiciliul	 în	 municipiul	 Bacău	 dar	
învață	în	instituțiile	de	învățământ	din	oraș	această	facilitate,	autoritatea	locală	și	
implicit	 instituțiile	de	 învățămănt	se	află	 în	situația	 încălcării	dreptului	elevilor	
de	a	beneficia	de	transport	public	local	subvenționat	cu	minim	50%,	prevăzut	de	
art.	84	din	Legea	Educației	nr.	1/2011.	
	 În	 ceea	 ce	 privește	 condiția	 prezentării	 unei	 dovezi	 că	 elevii	 folosesc	
mijloacele	în	comun	spre/și	de	la	școală,	fac	precizarea	că	sensul	acestei	facilități	
nu	este	doar	acela	de	a	subvenționa	transportul	elevilor	spre	și	de	la	cursuri,	ci	și	
de	a-i	ajuta	pe	aceștia	să	se	deplaseze	fie	la	bibliotecă,	fie	la	internat,	fie	la	baza	
sportivă	unde	eventual	aceștia	se	antrenează	și	așa	mai	departe.	 În	plus,	Legea	
Educației	 nu	 prevede	 condiționarea	 acordării	 acestei	 facilități	 în	 funcție	 de	
scopul	 și	 destinația	 călătoriilor	 pe	 care	 elevii	 le	 desfășoară	 cu	 mijloacele	 de	
transport	în	comun.	
	 Astfel,	 prin	 prezentul	 proiect	 de	 hotărâre,	 propun	 modificarea	 HCL	 nr.	
239	și	 a	Regulamentului	de	acordare	a	 facilităților	 la	 transport	pentru	elevi,	 în	
sensul	eliminării	condiției	"spre/și	de	la	școală"	și	a	dovezii	care	să	demonstreze	



necesitatea	 utilizării	 mijloacelor	 de	 transport	 spre/și	 de	 la	 școală,	 cu	
următoarele	 scopuri:	 de	 a	 clarifica	 nelămuririle	 conducerilor	 unităților	 de	
învățământ,	de	a	armoniza	măsura	cu	drepturile	prevăzute	de	Legea	Educației	și	
de	a	preveni	 interpretările	actului	normativ	aprobat	pe	31	august	2016,	tocmai	
astfel	încât	măsura	să	nu	devină	una	descriminatorie.	
	 Față	de	cele	prezentate,	simați	colegi	consilieri,	vă	solicit	să	analizați	și	să	
aprobați	prezentul	proiectul	de	hotărâre.	
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PROIECT	DE	HOTĂRÂRE	
privind	modificarea	HCL	nr.	239/31.08.2016	privind	stabilirea	tarifului	
lunar	pentru	transportul	urban	cu	mijloace	de	transport	în	comun	al	

elevilor,	asigurarea	resurselor	financiare	din	bugetul	local	al	municipiului	
Bacău	pentru	acordarea	unor	facilități	de	transport	precum	și	aprobarea	

regulamentului	de	acordare	a	acestor	facilități.	
	
	

CONSILIUL	LOCAL	AL	MUNICIPIULUI	BACĂU	
	
	 Având	în	vedere:	
	 -	Expunerea	de	motive	a	consilierului	local	Ghingheș	Cristian,	înregistrată	
cu	numărul		__________/19.09.2016;	
	 -	 Adresa	 Asociației	 Elevilor	 din	 Bacău,	 înregistrată	 cu	 numărul	
61109/16.09.2016;	
	 -	Prevederile	art.	84	și	art.	105,	alin.	1	și	2,	lit.	(e)	din	Legea	nr.	1/2011	a	
educației	naționale,	cu	modificările	și	completările	ulterioare;	
	 -	Prevederile	art.	11	din	Statutul	Elevului	aprobat	prin	Ordinul	Ministrului	
Educației	Naționale	și	Cercetării	Științifice	4742/10.08.2016;	
	 -	Prevederile	art.	47	(1),	ale	art.	48	(2),	ale	art.	61	(2),	ale	art.	115	(1)	lit.	
"b"	 și	 ale	art.	117	 lit.	 "a"	din	Legea	nr.	215/2001	privind	administrația	publică	
locală	republicată,	ulterior	modificată	și	completată	
	 -	 Prevederile	 Ordonanței	 Guvernului	 nr.	 35/2002	 pentru	 aprobarea	
Regulamentului-cadru	 de	 organizare	 și	 funcționare	 a	 consiliilor	 locale	 cu	
modificările	și	completările	aduse	prin	Legea	nr.	673	din	2002;	
	 -	 HCL	 nr.	 239/31.08.2016	 privind	 stabilirea	 tarifului	 lunar	 pentru	
transportul	 urban	 cu	 mijloace	 de	 transport	 în	 comun	 al	 elevilor,	 asigurarea	
resurselor	 financiare	 din	 bugetul	 local	 al	municipiului	 Bacău	 pentru	 acordarea	
unor	 facilități	 de	 transport	 precum	 și	 aprobarea	 regulamentului	 de	 acordare	 a	
acestor	facilități.	
	
	 În	baza	dispozițiilor	art.	36	alin.	(2)	lit.	"d",	alin	(6)	lit.	"a",	pct.	14,	art.	45	
alin.	 (1)	 și	 ale	 art.	 115	 lit.	 "b"	din	Legea	nr.	 215/2001	a	 administrației	 publice	
locale,	republicată	cu	modificările	și	completările	ulterioare	
	

HOTĂRĂȘTE	
	
	 Art.	 1	 -	 Se	 aprobă	modificarea	 HCL	 nr.	 239	 din	 31.08.2016,	 după	 cum	
urmează:		
	 1.				Articolul	2	se	modifică	și	va	avea	următorul	cuprins:	



"Art.	2.		Se	aprobă	asigurarea	din	bugetul	local	al	municipiului	Bacău	a	resurselor	
financiare	pentru	susținerea	a	50%	din	tariful	lunar	pentru	transportul	urban	cu	
mijloace	de	transport	în	comun	al	elevilor	din	învățământul	obligatoriu	și	 liceal	
acreditat/autorizat	 de	 pe	 raza	 administrativ	 teritorială	 a	 municipiului	 Bacău,	
care	 utilizează	 mijloace	 de	 transport	 în	 comun,	 pe	 tot	 parcursul	 anului	
calendaristic."	
	
	 2.			Articolul	3	se	modifică	și	va	avea	următorul	cuprins:	
"Art.	 3.	 	 Susținerea	 financiară	 a	 diferenței	 de	 50%	 din	 tariful	 lunar	 pentru	
transportul	urban	cu	mijloace	de	transport	în	comun	al	elevilor	din	învățământul	
obligatoriu	 și	 liceal	 acreditat/autorizat	 de	 pe	 raza	 administrativ	 teritorială	 a	
municipiului	 Bacău,	 care	 utilizează	 mijloace	 de	 transport	 în	 comun,	 pe	 tot	
parcursul	 anului	 calendaristic,	 va	 fi	 asigurată	 de	 S.C.	 Transport	 Public	 S.A.	
Bacău."	
	 3.	Articolul	4	se	modifică	și	va	avea	următorul	cuprins:	
"Art.	 4.	 	 În	 conformitate	 cu	 prevederile	 art.	 2	 coroborat	 cu	 art.	 3	 din	 prezenta	
hotărâre,	 elevii	 din	 învățământul	 obligatoriu	 și	 liceal	 acreditat/autorizat	 de	 pe	
raza	 administrativ	 teritorială	 a	 municipiului	 Bacău	 care	 utilizează	 mijloace	 de	
transport	în	comun	vor	beneficia	de	subvenționarea	100%	a	transportului	urban	
cu	mijloace	de	transport	în	comun,	valabil	pe	două	trasee,	pe	tot	parcursul	anului	
calendaristic."	
	
	 Art.	 2.	 -	 Se	 aprobă	 modificarea	 Anexei	 la	 HCL	 nr.	 239	 din	 31.08.2016,	
după	cum	urmează:	
	 1.	Articolul	3	al	Anexei	se	modifică	și	va	avea	următorul	cuprins:	
"Art.	3.	Elevii	din	învățământul	obligatoriu	și	liceal	acreditat/autorizat	de	pe	raza	
administrativ-teritorială	 a	 municipiului	 Bacău	 care	 utilizează	 mijloace	 de	
transport	 în	 comun	 beneficiază	 pe	 tot	 parcursul	 anului	 calendaristic	 de	
subvenționarea	100%	a	transportului	urban	cu	mijloace	de	transport	 în	comun	
aparținând	S.C.	Transport	Public	S.A.	Bacău,	valabil	pe	două	trasee."	
	 2.	Articolul	5	al	Anexei	se	modifică	și	va	avea	următorul	cuprins:	
"Art.	 5.	 Costul	 transportului	 urban	 cu	 mijloace	 de	 transport	 în	 comun	 pentru	
elevii	din	municipiul	Bacău	va	fi	suportat	după	cum	urmează:	
	 -	bugetul	 local	al	municipiului	Bacău	asigură	resursele	 financiare	pentru	
susținerea	 a	 50%	 din	 tariful	 lunar	 pentru	 transportul	 urban	 cu	 mijloace	 de	
transport	 în	 comun	 al	 elevilor	 din	 învățământul	 obligatoriu	 și	 liceal	
acreditat/autorizat	 de	 pe	 raza	 administrativ-teritorială	 a	 municipiului	 Bacău	
care	 utilizează	 mijloace	 de	 transport	 în	 comun.	
	 -	diferența	de	50%	din	tariful	lunar	pentru	transportul	urban	cu	mijloace	
de	transport	în	comun	al	elevilor	va	fi	asigurată	de	S.C.	Transport	Public	S.A."	
	 3.	Articolul	6	al	Anexei	se	modifică	și	va	avea	următorul	cuprins:	
"Art.	 6.	 Elevii	 beneficiază	 de	 subvenționarea	 100%	 a	 transportului	 urban	 cu	
mijloace	de	transport	în	comun,	valabil	pe	două	trasee,	în	condițiile	în	care	sunt	
înscriși	 într-o	unitate	de	învățământ	obligatoriu	sau	liceal	acreditată/autorizată	
de	pe	raza	administrativ-teritorială	a	municipiului	Bacău."	
	 4.	Punctul	1	al	Capitolului	IV	se	modifică	și	va	avea	următorul	cuprins:	
"1.	Pentru	primele	30	de	zile	ale	anului	școlar	 în	curs,	elevii	vor	circula	 în	baza	
unui	abonament	lunar	valabil	pe	două	trasee,	pus	la	dispoziție	de	S.C.	Transport	
Public	S.A.	și	care	va	fi	distribuit	prin	unitățile	de	învățământ".	



	 5.	Articolul	7	al	Anexei	se	modifică	și	va	avea	următorul	cuprins:	
"Art.	7.	Fiecare	unitate	de	învățământ	din	municipiul	Bacău	va	primi	la	începutul	
anului	 școlar	 de	 la	 S.C.	 Transport	 Public	 S.A.	 un	 număr	 de	 abonamente	 cu	
valabilitate	de	o	lună	(primele	30	de	zile	ale	anului	școlar	în	curs)	pentru	elevii	
care	solicită	această	facilitate."	
	
	 6.	Articolul	8	al	Anexei	se	modifică	și	va	avea	următorul	cuprins:	
"Art.	 8.	 Aceste	 abonamente	 subvenționate	 100%	 vor	 fi	 distribuite	 la	 cererea	
elevilor,	în	baza	unor	liste	întocmite	de	unitățile	de	învățământ	care	vor	certifica	
respectarea	 condițiilor	 de	 acordare	 a	 facilităților	 la	 transport	 public	 urban.	
Modelul	listei	nominale	se	constituie	în	anexa	la	prezentul	regulament."	
	 7.	Articolul	14	al	Anexei	se	modifică	și	va	avea	următorul	cuprins:	
"Art.	 14.	 Distribuirea	 abonamentelor	 se	 va	 efectua	 numai	 cu	 respectarea	
condițiilor	stabilite	în	prezentul	Regulament,	respectiv	obligativitatea	elevului	de	
a	 fi	 înscris	 într-o	 unitate	 de	 învățământ	 obligatoriu	 sau	 liceal	
acreditată/autorizată	de	pe	 raza	administrativ-teritorială	a	municipiului	Bacău.	
Responsabilitatea	respectării	condițiilor	revine	unității	de	învățământ."	
	 8.	 Articolul	 21,	 alin.	 (1)	 al	 Anexei	 se	 modifică	 și	 va	 avea	 următorul	
cuprins:	
"Art.	 21.	 (1)	 Centrele	 bugetare	 din	 municipiul	 Bacău	 răspund	 administrativ,	
patrimonial	și	penal	de	corectitudinea	datelor	cuprinse	în	tabelele	nominale,	de	
respectarea	 condițiilor	 de	 distribuire	 a	 cardurilor	 de	 transport	 pentru	 elevi,	
condiții	stabilite	la	art.	6	din	prezentul	Regulament."	
	 9.	Anexa	Regulamentului	de	 acordare	 a	 facilităților	 la	 transportul	urban	
pentru	elevi	 se	modifică,	 în	 sensul	eliminării	 sintagmei	 "și	necesitatea	utilizării	
mijloacelor	 de	 transport	 în	 comun	 pe	 ruta	 spre/și	 de	 la	 școală	 în	 raport	 cu	
locuința	de	domiciliu	a	elevului"	din	ultima	frază.	
	
	 Art.		3.	Celelalte	prevederi	ale	HCL	nr.	239/2016	sunt	și	rămân	în	vigoare.	
	
	 Art.	 4.	 Primarul	 Municipiului	 Bacău	 va	 duce	 la	 îndeplinire	 prevederile	
prezentei	hotărâri	prin	Serviciul	Cabinet	Primar.	
	
	 Art.	5.	Hotărârea	va	fi	comunicată	Direcției	Economice,	tuturor	Centrelor	
bugetare	 din	 municipiul	 Bacău,	 Inspectoratului	 Școlar	 al	 Județului	 Bacău,	 S.C.	
Transport	Public	S.A.	Bacău	și	Direcției	de	Asistență	Socială	a	Municipiului	Bacău.	
	
	 Art.	 6.	 Prin	 grija	 Secretarului	Municipiului	 Bacău,	 prezenta	 hotărâre	 se	
comunică	 în	 termen	 legal	 Instituției	 Prefectului	 Județului	 Bacău	 pentru	
verificarea	legalității.	
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