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Nr.  9292 / 27.01.2016 

   

AAANNNUUUNNNŢŢŢ   
Aducem la cunoştinţa publicului 

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 

privind susţinerea de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi a biletelor si 

abonamentelor cu reducere, pentru elevi si studenti 

 

 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Centrul de Informaţii 

pentru Cetăţeni – Biroul de Relaţii cu Publicul – ghişeul 6. 

În termen de 10 zile calendaristice de la afişare (începând cu data de 

27.01.2016), cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu 

valoare de recomandare, pe adresa Primăria Municipiului Iaşi, bd. Ştefan cel 

Mare şi Sfânt 11, Iaşi,  700064. 

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare pot fi remise şi 

Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni – Biroul de Relaţii cu Publicul - 

ghişeul 6, luni, marti, miercuri şi vineri între orele 8.30-16.30 si joi între orele 

8.30-18.30, la telefonul direct 0232 984 sau pe email informatii@primaria-

iasi.ro . 

  

Tehnoredactat 

cons. Luminita NEAGU 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind susţinerea de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi a biletelor si abonamentelor cu reducere, pentru elevi 

si studenti 
 
Consiliul Local al Municipiului Iaşi, având în vedere: 
Având în vedere iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul   de hotărâre; 
Având în vedere referatul de specialitate nr. 4402 din 15.01.2016, întocmit de către Direcţia Generală Tehnică si Investitii; 
Având în vedere Legea nr. 92/2007 - serviciilor de transport public local; 
Având în vedere Legea   nr. 1/ 2011 - educaţiei naţionale; 
Având în vedere Hotărârea nr. 309 din 6 mai 1996 – privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul 
local în comun, de suprafată si subteran, precum si pentru transportul intern auto, feroviar si naval, de care beneficiază elevii 
si studentii din învătământul de stat si din învătământul particular acreditat,  cu modificările si completările ulterioare; 
Având în vedere art.36,39  alin.1, si 45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si 
completările ulterioare; 
Având în vedere dispozitiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE : 
Art. 1. – Elevii care frecventează cursurile de zi ale scolilor din sistemul de stat si particular acreditate, sudentii, masteranzii si 
doctoranzii, în vârstă de până la 26 de ani, înmatriculati la forma de învătământ cu frecventă, în institutiile de învătământ 
superior acreditate, unităti de învătământ  de pe raza municipiului Iasi, vor beneficia de titluri de călătorie cu reducere de 50% 
din tarifele aprobate prin H.C.L. nr. 400 din 29 decembrie 2015, pe parcursul anului calendaristic, conform tabel. 

Nr. 
crt. Titlu călătorie 

Tarif aprobat prin prin H.C.L. nr. 400 din 29 
decembrie 2015 

(lei) 

Tarif pentru elevi si 
studenti, reducere 50% 

(lei) 
1 Bilete 1 călătorie 2 1 
2 Bilete 2 călătorii 4 2 
3 Bilete seturi 10 călătorii 18 9 
4 Abonament 1 linie 30 zile 73 36,5 
5 Abonament 2 linii 30 zile 87 43,5 
6 Abonament toate liniile 30 zile 116 58 
7 Abonament 1 linie 15 zile 37 18,5 
8 Abonament 2 linii 15 zile 44 22 
9 Abonament toate liniile 15 zile 58 29 
10 Liber 1 zi 8 4 
Art. 2.  Elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie 
specială, în condiţiile legii, sau tutelă si studentii, masteranzii, doctoranzii orfani sau proveniti din casele de copii, beneficiază 
de gratuitate, pe tot parcursul anului calendaristic. 
Art. 3.  - Se acordă gratuitate pe două linii de transport în comun tuturor elevilor care frecventează cursurile de zi, din 
învătământul de stat si particular, care urmează, în afara programului scolar, diferite activităti extrascolare. Aceste activităti pot 
fi organizate de către scoli, cluburi sportive, palatul copiilor, administratiile taberelor, bazelor sportive, turistice si de agrement, 
cât si alte institutii de cultură, asociatii si fundatii, care organizează activităti complementare, pe diferite domenii de activitate. 
Art.4. Pentru achizitionarea titlurilor de călătorie, elevii/studentii/masteranzii/doctoranzii vor prezenta carnetul/legitimatia 
vizate. 
Art.5.  Pe titlurile de călătorie se va inscriptiona următorul text, bilet/abonament pentru elevii/studentii/masteranzii/doctoranzii, 
reducere 50%/100% (după caz).  
Art.6. Potrivit art.105, coroborat cu art. 84 din Legea educatiei nationale, ”finanţarea complementară se asigură din bugetele 
locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar şi din sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată”, urmând ca restul de 50% (unde este cazul) să se asigure de la bugetul local. 
Art.7.  – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, următoarele titluri de călătorie: abonament 1 linie 30 zile, 
elevi si studenti; zonale 30 zile, elevi si studenti; abonament 1 linie 15 zile, elevi si studenti; zonale 15 zile, elevi si studenti, din 
anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 400 din 29 decembrie 2015,  nu mai sunt valabile. 
Art.8.  -  Prezenta hotărâre va fi comunicată : 
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi; 
b) Primariei Municipiului Iaşi; 
c) Direcţia Generală Economică şi Finanţe Publice Locale; 
d) Direcţia Generală Tehnică si Investitii; 
e) Operatorului de transport - Regia Autonomă de Transport Public Iaşi; 
Art.9. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: 
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi; 
b) Primariei Municipiului Iaşi; 
c) Direcţia Generală Economică şi Finanţe Publice Locale; 
d) Direcţia Generală Tehnică si Investitii; 
e) Operatorului de transport - Regiei Autonome de Transport Public Iaşi; 
 (2) Aducerea la cunoştinţă publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii Cetăţeni. 
 

REFERAT DE SPECIALITATE 
Primăria municipiului Iasi doreste să vină în sprijinul elevilor care frecventează cursurile de zi ale scolilor din sistemul de stat si 
particular acreditate si sudentilor, masteranzilor si doctoranzilor, în vârstă de până la 26 de ani, înmatriculati la forma de 
învătământ cu frecventă, în institutiile de învătământ superior acreditate, unităti de învătământ  de pe raza municipiului Iasi, 
prin acordarea de tarife reduse cu 50% din tarifele aprobat prin H.C.L. nr. 400 din 29 decembrie 2015, pe mijloacele de 
transport în comun prin curse regulate pe raza municipiului Iasi, pe parcursul anului calendaristic.  
Baza legală: prevederile din Hotărârea nr. 309 din 6 mai 1996 – privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru 
transportul local în comun, de suprafată si subteran, precum si pentru transportul intern auto, feroviar si naval, de care 
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beneficiază elevii si studentii din învățământul de stat si din învătământul particular acreditat,  cu modificările si completările 
ulterioare si Legea nr. 1/2011 – educatiei nationale. 
Tarifele propuse sunt prezentate în tabelul următor: 

Nr. 
crt. Titlu călătorie 

Tarif aprobat prin prin H.C.L. nr. 400 
din 29 decembrie 2015 

(lei) 

Tarif pentru elevi si studenti, 
reducere 50% 

(lei) 
1 Bilete 1 călătorie 2 1 
2 Bilete 2 călătorii 4 2 
3 Bilete seturi 10 călătorii 18 9 
4 Abonament 1 linie 30 zile 73 36,5 
5 Abonament 2 linii 30 zile 87 43,5 
6 Abonament toate liniile 30 zile 116 58 
7 Abonament 1 linie 15 zile 37 18,5 
8 Abonament 2 linii 15 zile 44 22 
9 Abonament toate liniile 15 zile 58 29 
10 Liber 1 zi 8 4 
Elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, în 
condiţiile legii, sau tutelă si studentii, masteranzii si doctoranzii orfani sau proveniti din casele de copii, să beneficiaze de 
gratuitate, pe tot parcursul anului calendaristic. 
Acordarea de gratuitate pe două linii de transport în comun tuturor elevilor care frecventează cursurile de zi, din învătământul 
de stat si particular, care urmează, în afara programului scolar, diferite activităti extrascolare. Aceste activităti pot fi organizate 
de către scoli, cluburi sportive, palatul copiilor, administratiile taberelor, bazelor sportive, turistice si de agrement, cât si alte 
institutii de cultură, asociatii si fundatii, care organizează activităti complementare, pe diferite domenii de activitate. 
Potrivit art.105, coroborat cu art. 84 din Legea educatiei nationale, ” finanţarea complementară se asigură din bugetele locale 
ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar şi din sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată”, urmând ca restul de 50% (unde este cazul) să se asigure de la bugetul local. 
Pentru achizitionarea titlurilor de călătorie, elevii/studentii/masteranzii/doctoranzii vor prezenta carnetul/legitimatia vizate. 
Pe titlurile de călătorie se va inscriptiona următorul text, bilet/abonament pentru elevii/studentii/masteranzii/doctoranzii, 
reducere 50%/100% (după caz).  
Având în vedere cele expuse, propunem spre dezbatere si aprobare proiectul de hotărâre. 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
Având în vedere: 
a) Referatul de specialitate, întocmit de către Direcţia Generală Tehnică si Investitii;  
b) Legea nr. 92 din 19 aprilie 2007 privind serviciile de transport public local; 
c) Hotărârea nr. 309 din 6 mai 1996 – privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun, de 
suprafată si subteran, precum si pentru transportul intern auto, feroviar si naval, de care beneficiază elevii si studentii din 
învătământul de stat si din învătământul particular acreditat,  cu modificările si completările ulterioare; 
d) Legea nr. 1/2011 – educatiei nationale. 
e) Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
Vă propunem spre aprobare prezentul proiect de hotărâre. 


