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PROIECT
HOTĂRÂREA NR.........

din data................2019

-  privind, realizarea Transportului Public Local in Municipiul Fagaras prin 
autobuze urbane achiziţionate de către Municipiul Fagaras si revocarea HCL nr. 87/2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS , întrunit in şedinţa..........

Vazand referatul nr. 47.388 din 20.05.2019 al Compartiment acorduri, autorizaţii, libera 
iniţiativa, comercial, activitate de transport in comun si taxi, din cadrul Primăriei Municipiului Fagaras si 
Procesul Verbal al şedinţei Extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 
16.05.2019

Ţinând seama de avizele comisiilor.................................................................................

Având in vedere Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, Ordinul nr. 353/2007 
pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 92/2007, Ordonanţa 27/2011 privind transporturile 
rutiere, Ordonanţa 27/2011 privind transporturile rutiere, Ordinul 263/2007 privind aprobarea 
Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de sarcini-cadru al 
serviciilor de transport public local, normelor cadru, Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilitati publice si Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr 272/2007.

Având in vedere prevederile Legii nr. 52/2003, art.6 si art.7, privind transparenta decizionala, 
dispoziţiile art.36.alin (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publica locala, republicata, modificata si completata, si a HCL nr. 261/2017 privind infiintarea serviciului 
de transport public local in Municipiul Fagaras.

Ţinând cont de prevederile art. 36. alin (2), lit. „c” lit. „d”, alin. (5) si alin. (6) lit. „a” pct. 14 din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata.

In temeiul prevederilor art. 45, alin. (3) si art. 115 alin. (1) lit. „b” Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publica locala, republicata, modificata si completata.

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aproba realizarea Transportului Public Local in Municipiul Fagaras prin autobuze urbane 
achiziţionate de către Municipiul Fagaras.

A rt 2. Se aproba Traseul nr. I si Traseul nr. 2, pentru transport public local in Municipiul Fagaras 
conform Anexa nr. 1.

Art. 3. Se aproba „Tarifele legitimaţiilor de călătorie”, pentru tranportul public local de persoane in 
Municipiul Fagaras:

bilet pentru o călătorie 2 lei,
abonament pentru o luna 65 lei, valabil pe traseul nr. 1 si pe traseul nr. 2

Aceste tarife pot fi ajustate/modificate prin Hotarare a Consiliului Local Fagaras, conform Ordinul 
preşedintelui A.N.R.S.C. nr 272/2007.

http://www.primaria-fagaras.ro
mailto:secretariat@primaria-f.agaras.ro


Art. 4. Se aproba „ Categoriile sociale ce beneficiază de subvenţionarea abonamentelor de călătorie 
pentru transportul public local in Municipiul Fagaras conform Anexa nr. 2.
Subvenţiile se acorda de la bugetul local.

Art. 5. Cheltuielile Serviciului de transport local in Municipiul Fagaras se vor efectua de la capitolul 
84.10.50 “Alte cheltuieli in domeniul transporturilor.”

Art. 6. Activitatea de transport va fi executata prin gestiune directa de către „Serviciul de transport public 
local in Municipiul Fagaras”, conform HCL nr. 261/2017, in baza procedurii de organizare si funcţionare 
prezentata in Anexa nr. 3.

Art. 7. Se revoca HCL nr. 87/2019 si orice alta prevedere contrara se=£05£©ea cu data prezentei hotarari.

Art. 8. Cu indeplinirea prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Primarul Municipiului Fagaras, 
prin Compartiment acorduri, autorizaţii, libera iniţiativa, comercial, activitate de transport in comun si 
taxi, Politia Locala Fagaras si Direcţia Buget Finanţe.

INIŢIATOR
PRIMAR

GHEORGHE SUCACIU

voturi pentru

Prezenta hotarare se comunica:
- 1 ex. Dosar
- 1 ex. Colecţie
- 1 ex. Prefectura
- 1 ex. Primar
- 1 ex. Secretar

- 1 ex. Direcţia Buget Finanţe
- 1 ex. Arhitect sef
- 1 ex. Politia Locala Fagaras
- 1 ex. Mass media locala
- 1 ex. Solicitaţi

Cod. F -  17
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Arhitect sef,
Compartiment: acorduri, autorizaţii, liberă iniţiativă, 
comercial, activitate de transport în comun şi taxi

Nr. 47.388 din 20.05.2019

VIZAT PRIMAR
GHEORGI/ffi SUCACIU

'V V -REFERAT

-  privind, realizara Transportului Public Local in Municipiul Fagaras prin 
autobuze urbane achiziţionate de către Municipiul Fagaras si revocarea HCL nr. 87/2019

In momentul de fata transportul public local de persoane in Municipiul Fagaras este efectuat de 
firma S.C. AXI TOURS IZI S.R.L. in baza contractului de concesiune nr. 20670 din 27.08.2014

Urmare a problemelor aparute in efectuarea transportului public local de persoane, adica neplata 
redeventei din trimestru al II lea 2016, efectuarea transportului cu un microbuz nu cu un autobuz cum era 
prevăzut in contract si nenumăratele zile când autobuzul era defect si transportul nu se mai efectua.

In Şedinţa Extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 16.05.2019 a fost 
pus in discuţie avantajul economic al achiziţionării de autobuze urbane fata de inchirierea autobuzelor. Cu 
preţul de inchiriere a doua autobuze pentru o perioada de 7 luni se pot achiziţiona doua autobuze second 
hand care raman ale municipiului.

Propunerea de achiziţionare de autobuze second hand a primit aviz consultativ favorabil in Şedinţa 
Extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 16.05.2019

In urma acestor motive conducerea Primăriei a luat decizia de a achiziţiona mijloace de transport 
persoane (după aprobarea propunerii in Şedinţa Ordinara a Consiliului Local din luna Mai) - autobuze 
urbane second hand pentru a efectua transportul public local de persoane in Municipiul Fagaras in 
gestiune directa in baza HCL nr. 261/2017 privind infiintarea serviciului de transport public local in 
Municipiul Fagaras, pe doua trasee nu pe unul singur cum se desfasoara in momentul de fata.

Autobuzele urbane prin construcţie sunt destinate transportului public local de persoane fiind 
dotate cu rampa pentru persoane cu handicap locomotoriu, podea joasa, tahograf si limitator de viteza 
conform normelor in vigoare.

Având in vedere Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, Ordinul nr. 353/2007 
pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 92/2007, Ordonanţa 27/2011 privind transporturile 
rutiere, Ordonanţa 27/2011 privind transporturile rutiere, Ordinul 263/2007 privind aprobarea 
Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de sarcini-cadru al 
serviciilor de transport public local, normelor cadru, Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilitari publice si Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr 272/2007.

Nr.crt. Funcţia Nume si prenume Data \em natura
1. Verificat, Arhitect sef Boer Liliana 20.05.2019 A
2. întocmit, Consilier Filip Andrei 20.05.2019 L___ ( V A '
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Nr. 47.388/1 din 20.05.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

-  privind, realizata Transportului Public Local in Municipiul Fagaras prin 
autobuze urbane achiziţionate de către Municipiul Fagaras si revocarea HCL nr. 87/2019

In momentul de fata transportul public local de persoane in Municipiul Fagaras este efectuat de 
firma S.C. AXI TOURS IZI S.R.L. in baza contractului de concesiune nr. 20670 din 27.08.2014

Urmare a problemelor aparute in efectuarea transportului public local de persoane, adica neplata 
redeventei din trimestru al II lea 2016, efectuarea transportului cu un microbuz nu cu un autobuz cum era 
prevăzut in contract si nenumăratele zile când autobuzul era defect si transportul nu se mai efectua.

In Şedinţa Extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 16.05.2019 a fost 
pus in discuţie avantajul economic al achiziţionării de autobuze urbane fata de inchirierea autobuzelor. Cu 
preţul de inchiriere a doua autobuze pentru o perioada de 7 luni se pot achiziţiona doua autobuze second 
hand care raman ale municipiului.

Propunerea de achiziţionare de autobuze second hand a primit aviz consultativ favorabil in Şedinţa 
Extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 16.05.2019

In urma acestor motive conducerea Primăriei a luat decizia de a achiziţiona mijloace de transport 
persoane (după aprobarea propunerii in Şedinţa Ordinara a Consiliului Local din luna Mai) - autobuze 
urbane second hand pentru a efectua transportul public local de persoane in Municipiul Fagaras in 
gestiune directa in baza HCL nr. 261/2017 privind infiintarea serviciului de transport public local in 
Municipiul Fagaras, pe doua trasee nu pe unul singur cum se desfasoara in momentul de fata.

Autobuzele urbane prin construcţie sunt destinate transportului public local de persoane fiind 
dotate cu rampa pentru persoane cu handicap locomotoriu, podea joasa, tahograf si limitator de viteza 
conform normelor in vigoare.

PRIMAR
GHEORGHE SUCACIU
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Anexa nr. 1

Traseu nr. 1

KAUFLAND -  CATEDRALA -  RADU NEGRU  -  13 DECEMBRIE -  MULTIPOL -  GARA -  

UPRUC -  ION CREANGA -  POARTA 50 -  COLONIE POD -  POARTA PRINCIPALA -  AUREL 
VIJOLI -  Str. TRANDAFIRILOR POD -  SPITAL -  B-dul. UNIRII Nr. 55 -  ROMARTA  -  T. 
VLADIMIRESCU (fost sediu RDS) -  KAUFLAND

Traseu nr. 2

KAUFLAND -  CIMPULUI NOU (Unitatea Militară) -  CIMPULUI NOU (aleea spre 
grădiniţă) -  CIMPULUI NOU (bloc nr. 11) -  NEGOIU (Liceul Teologic) -  NEGOIU (GARA) -  
NEGOIU (nr. administrativ 1) -  VASILE ALECSANDRI (Generala nr. 2) -  CATEDRALA -  D- 
na. STANCA nr. 50 -  D-na. STANCA (Spital) -  Dr. IOAN SENCHEA (Liceul Tehnologic) -  D- 
na. STANCA (Spital) -  B-dul. UNIRII (bloc nr. 55) - ROMARTA  -  Cart. GALAŢI - VASILE 
ALECSANDRI -  NEGOIU (nr. administrativ 1) -  CIMPULUI NOU (bloc nr. 11) -  CIMPULUI 
NOU (aleea spre grădiniţă) -  CIMPULUI NOU (Unitatea Militară) -  KAUFLAND.



Anexa nr.2

Categorii sociale ce beneficiază de subvenţionarea abonamentelor de călătorie
pentru transportul public local

1. Pensionarii cu domiciliul in Municipiul Fagaras avand o pensie de maxim 800 lei/luna, beneficiază de 
abonament gratuit pe mijloacele de transport public local,

2. Pensionarii cu domiciliul in Municipiul Fagaras avand o pensie cuprinsa intre 801 - 1.000 iei/luna, 
beneficiază de abonament compensate 75% pe mijloacele de transport public local,

3. Pensionarii cu domiciliul in Municipiul Fagaras avand o pensie cuprinsa intre 1.001 - 1.200 lei/luna, 
beneficiază de abonament compensate 50% pe mijloacele de transport public local,

4. Elevii din invatamantul preuniversitar din Municipiul Fagaras beneficiază de abonament gratuit, pe 
mijloacele de transport public local, pe tot parcursul anului pana la implinirea varstrei de 18 ani sau pana la 
finalizarea studiilor,

5. Preşcolarii cu varstre cuprinse intre 5 - 7 ani beneficiază de transport gratuit, pe mijloacele de transport 
public local, pe tot parcursul anului,

6. Persoanele care au fost persecutate politic beneficiază de abonament gratuit, pe mijloacele de transport 
public local, in conformitate cu Legea 118/1995,

7. Văduvele si veteranii de război beneficiază de abonament gratuit, pe mijloacele de transport public local, 
in conformitate cu Legea 44/1994,

8. Persoane cu handicap si insotitorii acestora beneficiază de abonament gratuit, pe mijloacele de transport 
public local, in conformitate cu Legea 448/2006,

9. Donatorii de sânge beneficiază de abonament gratuit, pe mijloacele de transport public local, in 
conformitate cu Legea 4/1995.

Aceste categorii pot fi modificate ca urmare a modificării unor prevederi legale si/sau unor Hotarari ale 
Consiliului Local Fagaras.



PROCEDURA DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE A TRANSPORTULUI 
PUBLIC LOCAL DE PERSOANE

Anexa nr.3

I. PROCEDURA DE ELIBERARE 
A LEGITIMAŢIILOR DE CĂLĂTORIE

Abonamentele se eliberează pentu o luna începând cu data de intai a lunii.
Eliberarea abonamentelor se face pana in data de 25 a lunii in curs pentru luna următoare.

Eliberarea legitimaţiilor de călătorie

a) Abonamentele pentru pensionari, se vor elibera de către „ Serviciului de Transport Public 
Local al Municipiului Fagaras, în baza solicitării acestora si prezentarea următoarelor 
documente:
>  Cupon de pensie,

>  BI/CI,

> Dovada achitării a 25% sau 50% din tariful abonamentului (după caz),

b) Abonamentele pentru elevii din învăţământul preuniversitar , se vor elibera de către 
„ Serviciul de Transport Public Local al Municipiului Fagaras”, în baza borderoului 
întocmit si transmis de către unităţile de învăţământ, astfel:.

> Unităţile de învăţământ au obligaţia să întocmească borderouri lunar, privind situaţia elevilor 
care vor beneficia de abonamente gratuite, în baza declaraţiei pe propria răspundere a 
părintelui/tutorelui pentru anul în curs,

> Unităţile de învăţământ au obligaţia de a centraliza si transmite borderoul privind situaţia 
elevilor care vor beneficia de abonamente gratuite, către Serviciul de Transport Public Local al 
Municipiului Fagaras,, până la data de 25 ale lunii în curs pentru luna următoare,

>  Abonamentele vor fi eliberate lunar de către Serviciul de Transport Public Local al 
Municipiului Fagaras, în baza borderourilor primite de la unităţile de învăţământ, până la data 
de 25 ale lunii în curs pentru luna următoare,

> Abonamentele sunt nominale si netransmisibile,
>  Transportul elevilor se va face pe baza abonamentului eliberat lunar de către Serviciul de 

Transport Public Local al Municipiului Fagaras, si a carnetului de elev, vizat de instituţia de 
învăţământ.

c) Abonamentele pentru persoanele care au fost persecutate politic se vor elibera de către 
„ Serviciul de Transport Public Local al Municipiului Fagaras, in baza:
> Tabelului eliberat de Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politic, Filiala Braşov, Subfiliala Fagaras,
> BI/CI.

d) Abonamentele pentru donatorii de sânge se vor elibera de către, Serviciul de Transport Public 
Local al Municipiului Fagaras,, în baza:
> Legitimaţiei de Donator (in original si copie),
> BI/CI.

e) Abonamentele pentru persoanele cu handicap si însoţitorii acestora se vor elibera de către 
„ Serviciul de Transport Public Local al Municipiului Fagaras, în baza:
> Tabelului eliberat de Direcţia de Asistenta Sociala a Municipiului Fagaras,
> BI/CI.



f) Abonamentele pentru văduvele si veteranii de război a se vor elibera de către „ Serviciul de 
Transport Public Local al Municipiului Fagaras, în baza:
> In baza tabelului eliberat de Asociaţia Veteranilor de Război
>  BI/CI

Abonamentele de călătorie se pot elibera si pentru o perioada de 6 luni 

Eliberarea biletelor de călătorie:

Biletele de călătorie vor fi eliberate in autobuz de către conducătorul auto al acestuia, Ia 
urcarea calatorului in mijlocul de transport, după achitarea tarifului pentru călătorie in valoare de 
2 lei.

La Fiecare plecare in cursa de Ia „ Cap de traseu” conducătorii auto au obligaţia sa treca in 
foaia de parcurs seria primului bilet de călătorie care urmeaza sa fie eliberat calatorilor.

Biletele de călătorie vor fi date in gestiune conducătorilor auto pe baza de proces verbal de predare 
- primire urmând ca la epuizarea acestora sa fie predata contravaloarea acestora gestionarului din 
cadrul serviciului.

II. PROGRAMUL DE TRANSPORT

Programul de transport de luni pana vineri pe traseul nr. 1
- incepand cu ora 5:45 pana la ora 17:35 din ora in ora.
- de la ora 18:00 pana la 22:00 din doua in doua ore.

Programul de transport de luni pana vineri pe traseul nr. 2
- incepand cu ora 7:00 pana la ora 14:35 din ora in ora.

m . CONTROLUL LEGITIMAŢIILOR DE CĂLĂTORIE

Controlul legitimaţiilor de călătorie se efectuează de către:

> Se efectuează de către angajaţii „ Serviciului de Transport Public Local al Municipiului 
Fagaras, împuterniciţi ai Primarului Municipiului Fagaras,

> Se efectuează de Politia Locala Fagaras.

IV. RĂSPUNDERI SI SANCŢIUNI

Pentru nerespectarea prevederilor prevăzute la Art. 38 din „ Regulamentul pentru efectuarea 
transportului public local de persoane prin curse regulate” aprobat prin HCL 261/2017 sunt 
prevăzute sancţiuni.
Pe langa sancţiunile prevăzute la Art. 38 se adauga:

> Conducătorii auto care nu eliberează bilete de călătorie dar incaseaza de la calatori tariful pentru 
călătorie vor fi sancţionaţi de organul de control cu un bilet cu suprataxa de călătorie in valoare de 
50 lei, la prima abatere, si intocmirea unui proces verbal de contravenţie.
Următoarea abatere atrage după sine răspunderea disciplinara care poate duce la desfacerea 
contractului de munca.



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 4
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI

ŞTIINŢIFICE, ÎNVĂŢĂMÂNT, 
CULTE, SĂNĂTATE, CULTURĂ, 
PROTECŢIE SOCIALĂ, SPORTIVE 

ŞI DE AGREMENT

AVIZ NR. 723.05.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.4 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- realizarea Transportului Public Local in Municipiul Fagaras prin autobuze urbane 
achiziţionate de către Municipiul Fagaras si revocarea HCL.nr.87/2019

Amendamente propuse:

1FT

SECRETAR,
Biza Radu



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 1
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA DE STUDII, PROGNOZE

ECONOMICO-SOCIALE, BUGET 
FINANŢE ŞI ADMINISTRAREA 
DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 
AL MUNICIPIULUI

AVIZ NR. £_/23.05.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.l AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- realizarea Transportului Public Local in Municipiul Fagaras prin autobuze urbane 
achiziţionate de către Municipiul Fagaras si revocarea HCL.nr.87/2019

Amendam*?
O C'Cu

propuse: /
«Pe t?s?e/ { U n

^PREŞEDINTE, SECRETAR, 
Suteu Mârilena

Cod: F-18



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 5
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIA

PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ, 
APĂRAREA ORDINII PUBLICE, 
RESPECTAREA DREPTURILOR ŞI 
LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI, 
PROBLEMELE MINORITĂŢILOR

AVIZ NR. <T / 23.05.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.5 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- realizarea Transportului Public Local in Municipiul Fagaras prin autobuze urbane 
achiziţionate de către Municipiul Fagaras si revocarea HCL.nr.87/2019

Amendamente propuse:
JE ___

PREŞEDINTE, 
Bogdani Ion

SECRETAR, 
Malene Petru

Cod: F-18



CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

COMISIA 3
COMISIA PENTRU SERVICII 
PUBLICE, PENTRU COMERŢ 
ŞI AGRICULTURĂ

AVIZ NR. 4  / 23.05.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.3 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- realizarea Transportului Public Local in Municipiul Fagaras prin autobuze urbane 
achiziţionate de către Municipiul Fagaras si revocarea HCL.nr.87/2019

Amendamente propuse:

C x jJ _ r_

PREŞEDINTE, 
Popa Ovidiu Nicolae

SECRETAR, 
Cârlan Anca

Cod: F-18


