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ROMÂNIA 
JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL  
COMUNEI DUDEȘTII NOI  

 
 

 

Proiect de hotărâre 
Nr.72  din 25.07.2018 

 
privind modificarea H.C.L.nr.4/2018 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 

Aviz favorabil 
secretar comună 

Avize necesare: 
ECOF 

URDES 

 
 
 
 
 
 
 

Proiectul se va lua în discuție la ședința din  31.07.2018 
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R O MÂ N IA  
JUDEȚUL TIMIȘ 

P R I M A R U L 
COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
nr. 5285 din 25.07.2018 

privind  modificarea H.C.L. nr.4/2018 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 conform Hotărârii 
AGA NR.7/25.04.2018,  
 

Luând act de prevederile Statutului Societăţii Metropolitane de Transport în 
Comun Timişoara; 
 
           De asemenea, potrivit Statutului S.M.T.T. , 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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R O MÂ N IA  
JUDEȚUL TIMIȘ 

P R I M A R U L 
COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 
 
 
 
 

REFERAT DE SPECIALITATE 
nr.5284  din 25.07.2018 

privind modificarea H.C.L. nr.4/2018 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 conform Hotărârii 
AGA NR.7/25.04.2018,  
 

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. 
 
 

Administrator public 
Nicu-Viorel ONEȚ 
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R O MÂ N IA  

JUDEȚUL TIMIȘ 
CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEȘTII NOI 
 

 
 

HOTĂRÂREA 
Nr. ----- din 31.07.2018 

privind modificarea H.C.L. nr.4/2018 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.5285/2018, 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.5284/2018;    

            c)raportul comisiei  de specialitate ECOF, URDES  a Consiliului Local; 
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            d) avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de 
hotărâre în conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzând 
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. I. – Anexa din  Hotărârea Consiliului Local nr.5/2018 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” se modifică după cum urmează: 
 

Tarife aprobate 
Portofel cu o călătorie 2,5 lei 
Legitimație o zi pe card 12 lei 
a) Abonamente persoane fizice  
Abonament pe o linie (30 de zile) 66 lei 
Abonament general (30 de zile) 93 lei 
b) Abonamente persoane juridice  
Abonament nominalizat general  177 lei 
Abonament nenominalizat general  224 lei 

 
 
Art. II. - 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.primariadudestiinoi.ro. 

 
 

 
  
 
F 

 
 
 
 
 
 
 
F2/A1 
LL/LL 
EX.4 

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ, 
  ? …………………………….………………………… 

Dumitru-Florin SÂRCA 

Contrasemnează: 
SECRETARUL COMUNEI  

DUDEȘTII NOI 
  ? …………………………….………………………… 

 
Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

L.S. 


