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HOTĂRÂRE 
privind acordarea de gratuitate la transportul public local  

elevilor cu domiciliul în municipiul Buzău 
 
 

 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
      Având în vedere: 

- referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub 
numărul 380/CLM/16.11.2020; 

- raportul Biroului Comerţ şi Transporturi Locale nr. 125.852/16.11.2020;  
- solicitarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Buzău–Mărăcineni 

înregistrată sub numărul 124299/2020; 

- avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea 
domeniului public și privat al municipiului; 

- avizul Comisiei juridice, pentru administraţie publică locală, disciplină, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenești; 

-  prevederile art. 84, alin. (1) și art. 84(3^1) din Legea educației naționale nr. 
1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 226/2020 pentru modificarea si completarea Legii 
educatiei naționale nr. 1/2011; 

- prevederile Legii serviciilor publice de transport persoane în unităţile 
administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile capitolului I din Hotărârea Guvernului 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. 
  
 În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1) și alin. (2), lit. d), coroborat cu art. 
129, alin. (7), lit. a) și lit. n), art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) și  art. 196, 
alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare,  
 

HOTĂRĂȘTE:  
 
 Art.1.- Se ratifică decontarea în procent de 50% din bugetul local al 
Municipiului Buzău, pentru lunile septembrie și octombrie 2020, a cheltuielilor 
ocazionate de transportul public local pentru elevii din învățământul preuniversitar 

acreditat/autorizat, cu domiciliul în municipiul Buzău. 
 



 
 Art.2.- Începând cu luna noiembrie 2020, se aprobă asigurarea gratuității de 
catre Municipiul Buzău prin subvenționarea operatorului de transport TRANS BUS 
SA. 
           Art.3.- Cu data intrării în vigoare a prezentei hotarâri se abrogă orice alte 
dispoziții contrare. 
 Art.4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Biroului Comerţ şi 
Transporturi Locale, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Buzău-Mărăcineni, 
Trans-Bus S.A Buzău și Inspectoratul Școlar Județean Buzău, respectiv unitățile 
de învățământ acreditate/autorizate de pe raza municipiului Buzău, vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
                          
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier local Ionuț – Sorin Apostu 

 
 
 
 

 
               CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,                                          
                                   Eduard Pistol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 23 noiembrie 2020 
Nr. 252 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 
şedinţa din data de 23 noiembrie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. 
(1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, cu un număr de 22 voturi pentru, 0 abţineri şi 

0 voturi împotrivă, din numărul total de 22 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi 
la şedinţă. 
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REFERAT  DE  APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind acordarea de gratuitate la transportul public local 
elevilor cu domiciliul  în municipiul Buzău 

 
În conformitate  cu prevederile art. 84(1) și art. 84(3^1) din Legea nr. 1/2011 

privind educaţia naţională, cu modificările și completările ulterioare elevii din 
învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, cu domiciliul în municipiul Buzău,  
beneficiază gratuit de servicii publice de transport local, pe tot parcursul anului 
calendaristic. Cheltuielile privind transportul public local al elevilor, pentru lunile 
septembrie și octombrie 2020, se suportă în cuantum de 50% din bugetul 
Ministerului Educației și Cercetării iar 50% din bugetul local al unităților 

administrativ teritoriale pe raza cărora domiciliază elevul, respectiv. 
 Prin  HG  nr. 435/2020 din 28 mai 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, se stabilește procedura de decontare a acestor cheltuieli. 
 În municipiul Buzău, pentru serviciul de transport public local, există 
posibilitatea emiterii de către operator a legitimațiilor de călătorie tip 
card/abonamentelor nominale și personalizate pentru transportul în comun, iar 
decontarea cheltuielilor ocazionate de transportul elevilor se poate face în funcție 
de numărul legitimațiilor de călătorie cu valabilitate lunară eliberate de operatorul 
de transport TRANS BUS S.A. în baza carnetului de elev emis de unitatea de 
învățământ , vizat prin ștampilă pentru anul în curs. 
 Începând cu luna noiembrie 2020, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
226/2020, decontarea cheltuielilor cu gratuitățile elevilor la transportul public local 
se va face de la bugetul de stat, prin transfer, către unitățile administrativ- 
teritoriale. 
Gratuitatea va fi asigurată de către autoritățile administrației publice locale , prin 
subvenționarea operatorului de transport conform Legii nr. 92/2007, cu modificările 
și completările ulterioare. 
 Având în vedere cele prezentate mai sus și ținând seama de prevederile 
legale în vigoare, propun analizarea și aprobarea prezentului proiect de hotărâre 
în vederea adoptării acestuia. 
 

PRIMAR, 
Constantin Toma 
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Nr. 125.852/16.11.2020 
 

 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind acordarea de gratuitate la transportul public local 

elevilor cu domiciliul  în municipiul Buzău 
 
 

   Prin  HG  nr. 435/2020 din 28 mai 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, se stabilește procedura de decontare a acestor cheltuieli 
pentru lunile septembrie și octombrie 2020. Conform prevederilor acesteia, 
Operatorul de transport public local emite factură fiscală în cuantum de 50% din 

suma de plată pentru fiecare unitate de învăţământ şi 50% pentru unitatea 
administrativ-teritorială pe raza căreia domiciliază elevul/raza teritorială a unităţii 
de învăţământ. 
 În conformitate  cu prevederile art. 84(1) și art. 84(3^1) din Legea nr. 1/2011 
privind educaţia naţională, cu modificările și completările ulterioare, elevii din 
învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, cu domiciliul în municipiul Buzău,  
beneficiază gratuit de servicii publice de transport local, pe tot parcursul anului 
calendaristic.  
 Cheltuielile privind transportul public local al elevilor pe lunile septembrie și 
octombrie 2020 se suportă în cuantum de 50% din bugetul Ministerului Educației 
și Cercetării prin Inspectoratul Școlar Județean Buzău care va transmite 
operatorului de transport și Municipiului Buzău lista tuturor unităților de învățământ 
preuniversitar acreditat/autorizat din Municipiul Buzău precum și lista cu elevii care 
aparțin de acestor unități de învățământ iar 50% din bugetul local al unităților 
administrativ teritoriale pe raza cărora domiciliază elevul respectiv. 
 Cu privire la decontarea cheltuielilor ocazionate de transportul gratuit al 
elevilor, la nivelul Municipiului Buzău există posibilitatea decontării acestora în 
funcție de numărul legitimațiilor de călătorie emise de operatorul de transport 
TRANS BUS S.A., în baza carnetului de elev emis de unitatea de învățământ, vizat 
prin ștampilă pentru anul în curs.Legitimațiile de călătorie au valabilitate lunară.  

Valoarea decontării  contravalorii transportului se face în baza numărului de 
călătorii certificate în urma validărilor legitimațiilor de călătorie de tip card în 
mijlocul de transport, la tariful aprobat pentru biletul aferent unei călătorii, dar nu 
mai mult decât valoarea unui abonament stabilit prin H.C.L nr. 41/15.02.2018 și 
H.C.L. nr. 100/26.05.2018. 

Facturile întocmite de către operator, aferente lunilor septembrie și octombrie 

2020, pentru beneficiarii de abonamente gratuite pentru elevi  în baza listelor 
transmise de Inspectoratul Școlar Județean Buzău către Municipiul BUZĂU și 



operatorului de transport, vor fi însoțite, pentru fiecare Inspectoratul Școlar 
Județean Buzău și  Municipiul BUZĂU, de evidența lunară a călătoriilor efectuate 
de către fiecare beneficiar și care va cuprinde: CNP, nume, act identitate, data, 
ora, linia de transport și număr înmatriculare al mijlocului de transport utilizat, 
pentru fiecare călătorie. 

Începând cu luna noiembrie 2020, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
226/2020, decontarea  cheltuielilor cu gratuitățile pentru elevi se face de la bugetul 
de stat, prin transfer, către unitățile administrativ-teritoriale. Gratuitatea va fi 
asigurată de către autoritățile administrației publice locale, prin subvenționarea 
operatorului de transport conform Legii nr. 92/2007, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 Având în vedere cele prezentate mai sus și tinând seama de prevederile 
legale în vigoare, propun analizarea și luarea în dezbatere a prezentului proiect de 
hotărâre în vederea adoptării acestuia. 
 

Șef birou, 
Garofița Iordache 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


