ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEȘTII NOI

Proiect de hotărâre
Nr.5 din 18.01.2018
privind aprobarea tarifelor aplicabile serviciului public de transport în
comun de pe ruta M44 Timișoara – Dudeștii Noi - Becicherecu Mic și retur
ale Asociația „Societatea Metropolitană de Transport Timișoara”

Inițiator:
primar
Alin-Adrian NICA

Avize necesare:
Aviz favorabil
secretar comună

Proiectul se va lua în discuție la ședința din

ECOF

25.01.2018

ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
PRIMARUL
COMUNEI DUDEȘTII NOI

REFERAT DE APROBARE
nr. 378 din 18.01.2018
privind aprobarea tarifelor aplicabile serviciului public de transport în
comun de pe ruta M44 Timișoara – Dudeștii Noi - Becicherecu Mic și retur
ale Asociația „Societatea Metropolitană de Transport Timișoara”
Având la bază prevederile art.8, alin (3), lit.j din Legea nr.51/2006, a
serviciilor comunitare de utilităţi public, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare: ”Art.8. (3) În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera
serviciilor de utilităţi publice, autorităţile administraţiei publice locale adoptă
hotărâri în legătură cu: j) stabilirea, ajustarea, modificarea şi aprobarea preţurilor,
tarifelor şi taxelor speciale, cu respectarea normelor metodologice elaborate şi
aprobate de autorităţile de reglementare competente;”

Având în vedere tarifele metropolitane aprobate de către Societatea
Metropolitană de Transport în Comun Timişoara pentru anul 2017;
Luând act de prevederile Statutului Societăţii Metropolitane de Transport
în Comun Timişoara;
De asemenea, potrivit Statutului S.M.T.T. la începutul fiecărui an,
autorităţile locale asociate au obligaţia de a stabili tarifele aplicabile curselor de
transport în comun şi de a identifica toate categoriile de persoane care
beneficiază de scutirea plăţii transportului.
Propun aprobarea proiectului de hotărâre

în forma iniţială sau cu

amendamente

Primarul comunei Dudeștii Noi
Alin-Adrian NICA
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REFERAT DE SPECIALITATE
nr.377 din 18.01.2018
privind aprobarea tarifelor aplicabile serviciului public de transport în
comun de pe ruta M44 Timișoara – Dudeștii Noi - Becicherecu Mic și retur
ale Asociația „Societatea Metropolitană de Transport Timișoara”
Având la bază prevederile art.8, alin (3), lit.j din Legea nr.51/2006, a

serviciilor comunitare de utilităţi public, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare: ”Art.8. (3) În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera
serviciilor de utilităţi publice, autorităţile administraţiei publice locale adoptă
hotărâri în legătură cu: j) stabilirea, ajustarea, modificarea şi aprobarea preţurilor,
tarifelor şi taxelor speciale, cu respectarea normelor metodologice elaborate şi
aprobate de autorităţile de reglementare competente;”
Având în vedere tarifele metropolitane aprobate de către Societatea
Metropolitană de Transport în Comun Timişoara pentru anul 2018;
Luând act de prevederile Statutului Societăţii Metropolitane de Transport
în Comun Timişoara;
De asemenea, potrivit Statutului S.M.T.T. la începutul fiecărui an,
autorităţile locale asociate au obligaţia de a stabili tarifele aplicabile curselor de
transport în comun şi de a identifica toate categoriile de persoane care
beneficiază de scutirea plăţii transportului.
în consecință, propun inițierea unui proiect de hotărâre.

Inspector I principal
George-Bogdan SITAR
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HOTĂRÂREA
Nr. ----- din 25.01.2018
privind aprobarea tarifelor aplicabile serviciului public de transport în comun
de pe ruta M44 Timișoara – Dudeștii Noi - Becicherecu Mic și retur ale Asociația
„Societatea Metropolitană de Transport Timișoara”
Având în vedere prevederile:
a) art. 121 alin (2) din Constituția României, republicată;
b) art. 7 alin. (2) din Codul civil;
c) art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 14 din Legea administrației publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) art. 8 alin. (3) lit. j), din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.
51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
e) art.42 din Legea nr.92/2007 a serviciilor pentru transport public local, cu
modificările și completările ulterioare,
f) art.85 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și
completările ulterioare,
g) Hotărârii Consiliului Local nr. 34/2009 privind aprobarea aderării Comunei
Dudeștii Noi la Asociația „Societatea Metropolitană de Transport Timișoara”;
h) art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 46/2013 privind stabilirea stațiilor de
îmbarcare-debarcare pentru transportul de persoane, completată de Hotărârea
Consiliului Local nr. 117/2016;
i) Hotărârea A.G.A a Societății metropolitane de Transport Timișoara
nr.9/20.09.2016 privind modificarea traseului din Timișoara-Becicherecu Mic și retur
în Timișoara-Becicherecu Mic-Dudeștii Noi și retur
j) Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr.196/20.09.2017privind aprobarea
avizării traseului Timișoara-Dudeștii Noi-Becicherecu Mic din cadrul Asociației
Societatea Metropolitană de Transport Timișoara,
luând act de:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa de
inițiator, înregistrat sub nr.378/2018, calitate acordată de prevederile art. 33 din Legea
nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare,
raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din Legea administrației publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
b)raportul compartimentului de resort din aparatul de specialite a primarului,
înregistrat sub nr.377/2018;
c)raportul comisiei de specialitate ECOF, a Consiliului Local;
d)avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de
hotărâre în conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzând
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măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulaţia proiectelor de hotărâri
ale consiliului local aprobat prin H.C.L. nr. 53 din 19 noiembrie 2012, cu modificările
și completările ulterioare,
având la bază prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) și ale art. 45 alin. (1) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
în temeiul art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea administrației publice locale nr.
215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă cuantumul tarifelor aplicabile serviciului public de transport în
comun de pe ruta M44 Timișoara – Dudeștii Noi - Becicherecu Mic și retur, pentru
anul 2018 conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - Se acordă gratuitate pe transportul public local de persoane pentru linia
M44 Timișoara – Dudeștii Noi - Dudeștii Noi, în perioada 01.01.2018 – 31.12.2018,
următoarelor categorii de persoane și în următoarele condiții:
a) pensionarii cu domiciliul în comuna Dudeștii Noi vor circula gratuit pe baza
cuponului de pensie însoțit de actul de identitate și cardul de călătorie emis de Regia
Autonomă de Transport Timișoara (RATT);
b) beneficiarii Legii nr. 341/2004 a recunoștiinței față de eroii – martiri și
luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum
și față de persoanele care și-au jertfit viața sau avut de suferit în urma revoltei
muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987, cu domiciliul în comuna
Dudeștii Noi vor circula gratuit pe baza documentului care atestă calitatea de
beneficiar al acestui act normativ însoțit de actul de identitate și cardul de călătorie
emis de RATT;
c) beneficiarii Legii nr. 44/1994, privind veteranii de război precum și unele
drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, cu domiciliul în comuna Dudeștii Noi vor circula gratuit pe
baza documentului care atestă calitatea de beneficiar al acestui act normativ însoțit
de actul de identitate și cardul de călătorie emis de RATT;
d) beneficiarii Decretului – Lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere din 6
martie 1945, precum și cele deportate în străinătate ori constituite în prizonieri,
republicat, cu modificările și completările ulterioare, cu domiciliul în comuna Dudeștii
Noi vor circula gratuit pe baza documentului care atestă calitatea de beneficiar al
acestui act normativ însoțit de actul de identitate și cardul de călătorie emis de RATT;
e) beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, care se află în evidențele comunei Dudeștii Noi,
fără diminuarea ajutorului social acordat familiei, vor circula gratuit pe baza unei
adeverințe emisă de compartimentul asistență socială din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Dudeștii Noi însoțită de actul de identitate și cardul
de călătorie emis de RATT;
f) copii în vârstă de până la 7 ani care domiciliază în comuna Dudeștii Noi;
g) nevăzătorii și însoțitorii acestora care domiciliază în comuna Dudeștii Noi, vor
circula gratuit pe baza legitimației emisă de Asociația Nevăzătorilor din România
însoțită de actul de identitate și cardul de călătorie emis de RATT;
h) persoanele cu handicap grav și accentuat care au domiciliul în comuna
Dudeștii Noi, precum și următoarele persoane: însoțitorii persoanelor cu handicap
grav, în prezența acestora;
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i) însoțitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezența acestora vor circula
gratuit pe baza legitimației eliberată de Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Timiș însoțită de actul de identitate și cardul de călătorie emis de
RATT;
j) însoțitorii adulților cu handicap auditiv și mintal accentuat, în prezența
acestora, pe baza anchetei sociale realizate de către asistentul social din cadrul
compartimentului asistență social din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Dudeștii Noi vor circula gratuit pe baza legitimației eliberată de Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș însoțită de actul de
identitate și cardul de călătorie emis de RATT;
k) asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav vor circula gratuit pe baza
legitimației eliberată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Timiș însoțită de actul de identitate și cardul de călătorie emis de RATT;
l) asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau
accentuat vor circula gratuit pe baza legitimației eliberată de Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș însoțită de actul de identitate și cardul
de călătorie emis de RATT;
m) elevii de liceu și studenții cu domiciliul în comuna Dudeștii Noi vor circula
gratuit pe baza carnetului de elev/student vizat pentru anul școlar/universitar în curs
însoțit de actul de identitate și cardul de călătorie emis de RATT.
Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Dudeștii Noi
și prefectului județului Timiș, directoarei Școlii Gimnaziale Dudeștii Noi și se aduce la
cunoștință publică prin afișare la avizierul Primăriei comunei Dudeștii Noi, precum și
prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.pcdn.ro.
PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemnează:
SECRETARUL COMUNEI
DUDEȘTII NOI

 …………………………….…………………………
Daniel-Emanuel LUPĂȘTEAN

F

L.S.

 …………………………….…………………………
Loredana-Adina-Mihaela LUCIU

F2/A1
LL/LL
EX.3
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Anexă
la Hotărârea Consiliului Local
nr. ..../2017

Tarife aprobate
Portofel cu o călătorie
Legitimație o zi pe card
a) Abonamente persoane fizice
Abonament pe o linie (30 de zile)
Abonament general (30 de zile)
b) Abonamente persoane juridice
Abonament nominalizat pe o linie (30 de zile)
Abonament nominalizat general (30 de zile)
Abonament nenominalizat pe o linie (30 de zile)
Abonament nenominalizat general (30 de zile)

2 lei
10 lei
53 de lei
93 de lei
71 de lei
142 de lei
107 lei
180 de lei

Note:
Tarifele conțin T.V.A.
Abonamentele generale metropolitane sunt valabile pe toate liniile de transport urban,
metropolitan și expres
Abonamentele gratuite sunt valabile pe toate liniile de transport urban, metropolitan și
expres
Legitimațiile de o zi sunt valabile pe toate liniile de transport urban și expres.
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