
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

NR. 10643/19.02.2020 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  
 

pentru aprobarea modificării și completării Regulamentului privind Programul multianual 

„Susţinerea familiilor cu minim trei copii cu domiciliul/reşedinţa în Municipiul Sfântu Gheorghe” 

aprobat prin H.C.L. nr. 415/2018, cu modificările şi completările ulterioare 
 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară: 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 10.641/19.02.2020 al dlui primar Antal Árpád-András; 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 10.642/19.02.2020 al Biroului Juridic din cadrul 

Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe; 

Având în vedere Referatele de specialitate ale comisiilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu 

Gheorghe; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
În baza prevederilor art. 17 alin. (2), art. 19 lit. c) şi art. 191 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor 

publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzută de art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) şi alin. (14)  din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

HOTĂRĂŞTE 
 

ART. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului privind Programul multianual 

„Susţinerea familiilor cu minim trei copii cu domiciliul/reşedinţa în Municipiul Sfântu Gheorghe” aprobat 

prin H.C.L. nr. 415/2018, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: 

I. Articolul 11 se completează şi va avea următorul cuprins: 

„e) abonamente lunare gratuite pentru copiii preşcolari şi şcolari la toate liniile urbane ale 

serviciului de transport public local de călători prin curse regulate pe raza administrativ-teritorială a 

Municipiului Sfântu Gheorghe acordate în baza cardului-legitimaţie în original, a unei copii a cardului şi a 

unei fotografii a copilului.” 

II. Articolul 22 alin. (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(1) Lista cu beneficiarii Programului se va transmite de către Comisia împuternicită la instituţiile 

publice de cultură care vor acorda facilităţile stipulate în prezentul Regulament, la Secţia Baza de Agrement 

Şugaş-Băi, Compartimentul pentru Autorizarea Serviciilor de Transport Public Local, respectiv Sepsi 

Rekreativ S.A., la Biroul pentru Monitorizare Societăți Comerciale și Servicii Comunitare de Utilități 

Publice şi la operatorul de transport public local.”  

IV. Articolul 22 se completează după cum urmează: 

„(6) Abonamentele lunare gratuite prevăzute la art. 11 lit. e) vor putea fi solicitate lunar în luna 

anterioară emiterii abonamentului pentru luna următoare de reprezentanţii legali ai beneficiarilor în baza 

cardului-legitimaţie în original de la sediul/punctul de vânzare indicat de operatorul de transport public 

local.” 

ART. 2. – Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin 

curse regulate în municipiul Sfântu Gheorghe nr. 77628/02.12.2019 încheiat între Municipiul Sfântu 

Gheorghe şi operatorul de transport societatea Multi-Trans S.A. se va modifica în sensul prevederilor 

prezentei H.C.L., în condiţiile legii. 

ART. 3. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Comisia din cadrul 

Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe desemnată prin dispoziţia Primarului, Direcţia Economică și 

Direcția Tehnică și Monitorizare Societăţi Comerciale Subordonate și Servicii Publice din cadrul Primăriei 

Municipiului Sfântu Gheorghe şi serviciile publice prevăzute în Regulament. 
 

 Sfântu Gheorghe, _______2020. 
 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                          

 

 



 

Nr. 10642/19.02.2020 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. al dlui primar Antal Árpád-András,  

În conformitate cu prevederile art. 5 pct. 10 lit. j) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ coroborat cu dispozițiile art. 121 din Constituția României, misiunea principală a 

autorităţilor administraţiei publice locale rezidă în “soluţionarea şi gestionarea, în numele şi în 

interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii.” 

În acest context normativ, acţiunile administraţiei publice locale sunt axate în principal pe 

satisfacerea interesului public, care implică garantarea şi respectarea drepturilor, libertăţilor şi 

intereselor legitime ale cetăţenilor, recunoscute de Constituţie, legislaţia internă şi tratatele 

internaţionale la care România este parte.  

În consecinţă, obiectivul primar al autoităţii publice locale îl reprezintă satisfacerea 

necesităţilor cetăţenilor pe care îi deserveşte şi realizarea bunăstării sociale, în condiţiile legii. 

 Necesitatea  acordării unor abonamente lunare gratuite pentru copiii preşcolari şi şcolari la 

toate liniile urbane ale serviciului de transport public local de călători prin curse regulate pe raza 

administrativ-teritorială a Municipiului Sfântu Gheorghe în cadrul Programului multianual de   

interes local pentru susţinerea familiilor cu minim trei copii cu domiciliul/reşedinţa în Municipiul 

Sfântu Gheorghe, are la bază sprijinirea/înlesnirea accesului acestora precum şi încurajarea 

utilizării transportului în comun în detrimentul autoturismelor în vederea fluidizării traficului rutier 

şi reducerii poluării şi zgomotului. 

Art. 9 din Regulamentul privind Programul multianual „Susţinerea familiilor cu minim trei 

copii cu domiciliul/reşedinţa în Municipiul Sfântu Gheorghe” aprobat prin H.C.L. nr. 415/2018 

prevede:  

“Prin termenul de copil se înţelege cel cu vârsta de până la 18 ani care se află în 

întreţinerea părinţilor.”  

În consecinţă, acordarea gratuităţilor pentru copiii preşcolari şi şcolari la toate liniile urbane 

ale serviciului de transport public local de călători prevăzute în cuprinsul Proiectului de hotărâre 

propus spre aprobare este condiţionată de îndeplinirea cumulativă a criteriilor de eligibilitate 

prevăzute în Capitolul IV al Regulamentului privind Programul multianual „Susţinerea familiilor 

cu minim trei copii cu domiciliul/reşedinţa în Municipiul Sfântu Gheorghe” aprobat prin H.C.L. nr. 

415/2018. 

Dovada calităţii de beneficiar al Programului multianual „Susţinerea familiilor cu minim 

trei copii cu domiciliul/reşedinţa în Municipiul Sfântu Gheorghe” aprobat prin H.C.L. nr. 415/2018 

şi obţinerea abonamentelor lunare gratuite se va face prin prezentarea cardului-legitimaţie la 

sediul/punctul de vânzare indicat de operatorul de transport public local. 

Susţinerea din punct de vedere legal a Proiectului propus este fundamentată pe dispoziţiile 

art. 191  din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-

teritoriale cu modificările şi completările ulterioare, care stipulează următoarele: 

„În relaţia cu călătorii, autorităţile administraţiei publice locale pot acorda, prin hotărâri 

ale autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale, facilităţi de transport elevilor, 

studenţilor, ucenicilor şi anumitor categorii de persoane defavorizate stabilite potrivit legii.” 

Totodată, fundamentarea legală a Proiectului de hotărâre se întemeiază pe dispoziţiile Legii 

nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 17 alin. 

(2), art. 19 lit. c) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile 

administrativ-teritoriale cu modificările şi completările ulterioare, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), 

alin. (7) lit. n) şi alin. (14), art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ. 

Raportat la prevederile legale în vigoare, constatând că nu există nici un impediment din 

punct de vedere juridic, prin prezenta, Serviciul Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu 

Gheorghe, propune spre aprobare în baza dispoziţiilor de drept invocate, Proiectul de hotărâre 

pentru aprobarea modificării și completării Regulamentului privind Programul multianual 



„Susţinerea familiilor cu minim trei copii cu domiciliul/reşedinţa în Municipiul Sfântu Gheorghe” 

aprobat prin H.C.L. nr. 415/2018, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

                                                            SERVICIUL JURIDIC 

Consilier juridic 

MACOVEI OTILIA-PETRUŢA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NR. 10641/19.02.2020 

 

Referat de aprobare  

 

 

Necesitatea şi oportunitatea acordării unor abonamente lunare gratuite pentru copiii 

preşcolari şi şcolari la toate liniile urbane ale serviciului de transport public local de călători prin 

curse regulate pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Sfântu Gheorghe în cadrul 

Programului multianual de interes local pentru susţinerea familiilor cu minim trei copii cu 

domiciliul/reşedinţa în Municipiul Sfântu Gheorghe, are la bază sprijinirea/înlesnirea accesului 

acestora precum şi încurajarea utilizării transportului în comun în detrimentul autoturismelor în 

vederea fluidizării traficului rutier şi reducerii poluării şi zgomotului. 

Susţinerea din punct de vedere legal a Proiectului propus este fundamentată pe dispoziţiile 

art. 191  din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-

teritoriale cu modificările şi completările ulterioare, care stipulează următoarele: 

„În relaţia cu călătorii, autorităţile administraţiei publice locale pot acorda, prin hotărâri 

ale autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale, facilităţi de transport elevilor, 

studenţilor, ucenicilor şi anumitor categorii de persoane defavorizate stabilite potrivit legii.” 

 În consecinţă, raportat la prevederile art. 129 alin. (7) lit. n) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, potrivit cărora: 

„În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit 

competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 

interes local privind: n) serviciile comunitare de utilităţi publice de interes local;” 

Propun Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, adoptarea unei hotărâri pentru 

aprobarea modificării și completării Regulamentului privind Programul multianual „Susţinerea 

familiilor cu minim trei copii cu domiciliul/reşedinţa în Municipiul Sfântu Gheorghe” aprobat prin 

H.C.L. nr. 415/2018, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

                                                                                                      

PRIMAR 

ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS 

 

 

 


