
ROMÂNIA 

JUDEȚUL ARAD 

JUDEȚUL/MUNICIPIUL/ORAȘUL/COMUNA ___________ 

CONSILIUL JUDEȚEAN/LOCAL 

 

 

HOTĂRÂREA nr. ______ 

din ____________________ 

privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea 

atribuirii gestiunii serviciului de transport public local de persoane, pe raza administrativ-teritorială a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, avizarea Caietului de sarcini și 

Regulamentului serviciului public de transport persoane în cadrul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară de Transport Public Arad și modificării Contractului de delegare a gestiunii 

Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019 

 

 

 

 
Având în vedere inițiativa Președintelui Consiliului Județean/Primarului Municipiului/Orașului 

/Comunei _____________, exprimată în referatul de aprobare nr. ________/_________, 

Analizând raportul nr. _______/____________ al Serviciului _________________, 

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean/Local al 

Municipiului/Orașului/Comunei _____________, 

Luând în considerare Hotărârea nr. _____/________ a Consiliului Județean/Local al 

Municipiului/Orașului/Comunei _____________ privind constituirea/aderarea la Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, 

Având în vedere faptul că la data de 02.12.2021, încetează Contractul de delegare a gestiunii 

Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 

704/02.12.2019, încheiat cu operatorul de transport regional Societatea ”Compania de Transport 

Public” S.A. Arad și ținând cont de necesitatea asigurării continuității serviciului de transport public 

local de persoane pe raza Unităților Administrativ-Teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară de Transport Public Arad, 

Având în vedere prevederile Legii nr. 92/2007, privind serviciile publice de transport persoane în 

unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile 

Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și pe cele ale Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și 

rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului, 

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 

704/02.12.2019, 

Ținând seama de Adresa Consiliului Concurenței nr. RG/9923/17.09.2021, prin care se arată 

faptul că, în situația în care modificarea valorii subvenției acordate nu depășește 20% din valoarea 

avizată de Consiliul Concurenței prin Avizul nr. 16175/29.11.2019, nu este necesară solicitarea unui 

nou aviz din partea Consiliului Concurenței, 

Luând în considerare faptul că prin Notificarea 2020-093271 a fost publicat anunțul de intenție a 

încheierii contractului de delegare a serviciilor de transport public local pe raza Unităților 

Administrativ-Teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public 

Arad, între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad și Societatea 

”Compania de Transport Public” S.A. Arad, 

Necesitatea aprobării Programului de Transport pe raza Unităților Administrativ-Teritoriale 

membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, 

Necesitatea aprobării Planului tarifar, gratuităților și reducerilor la Tarifele de călătorie al 

serviciului public de transport persoane în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 

Transport Public Arad, 



Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (____ de consilieri prezenți din 

totalul de ___), 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.(d), (e), alin. (6) lit.(a), alin. (7), lit. (n), art. 

139 alin. (1), alin. (3) lit.(g), art. 196 alin. (1) lit. (a), art.286 alin. (4), art. 309, art. 310, art. 311 și art. 

315 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare,  

 
CONSILIUL JUDEȚEAN/LOCAL AL MUNICIPIULUI/ORAȘULUI/COMUNEI _____________  

 
HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. Se aprobă mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad 

ca, în numele și pe seama unității administrativ teritoriale, Județul/Municipiul/Orașul/Comuna 

_____________, să exercite dreptul de a delega gestiunea serviciului de transport public local de 

persoane către Societatea ”Compania de Transport Public” S.A. Arad și de a pune la dispoziție 

Sistemul de utilități publice, pe raza administrativ-teritorială a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară de Transport Public Arad. 

Art. 2. Se aprobă Caietul de Sarcini al serviciului public de transport persoane și Regulamentul 

serviciului public de transport persoane, în forma prezentată în anexele 13 și 14 la Contractul de 

delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată în 

anexă la prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă Programul de Transport, conform Anexei nr. 2 la Contractul de delegare a 

gestiunii serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost el modificat prin 

Actul adițional nr. 1/10.09.2020 la contract, în forma prezentată în anexă la prezenta hotărâre. 

Art. 4. Se aprobă Planul tarifar al serviciului public de transport persoane, conform Anexei nr. 6 

la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019, în forma 

prezentată în anexă la prezenta hotărâre. 

Art. 5. Se aprobă facilităţile la transportul public, conform Anexei nr. 7 la Contractul de delegare 

a gestiunii serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată în anexă la 

prezenta hotărâre. 

Art. 6. Se aprobă gratuitățile, reducerile la tarife și Metodologia privind aplicarea măsurilor de 

protecție socială la transportul public local pe raza Oraşului/Comunei __________, conform Anexei 

nr. 2 la prezenta Hotărâre. 

Art. 7. Se aprobă Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 

704/02.12.2019, astfel cum a fost el modificat prin Actele adiționale nr. 1/10.09.2020 și nr. 

2/08.09.2021 la contract, conform Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre. 

Art. 8. Se aprobă Actul adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de 

transport public local nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată în Anexa nr. 3 la prezenta Hotărâre. 

Art. 9. Se aprobă încheierea Actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii 

Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată în Anexa nr. 3 la prezenta 

hotărâre. 

Art.10. (1) Se mandatează dl./d-na _____________, Președintele Consiliului Județean/Primarul 

Municipiului/Orașului/Comunei _____________, în calitate de reprezentant al Consiliului 

Județean/Municipiului/Orașului/Comunei _____________ și membru al Adunării Generale a 

Asociaților din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, să voteze 

în Adunarea Generală, în numele și pe seama Județului/Municipiului/Orașului/Comunei 

_____________, aprobarea Actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de 

transport public local nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată în Anexa nr. 3 la prezenta Hotărâre. 

(2) În absența persoanei împuternicite la art. 10, alin. (1), Județul/Municipiul/Orașul/Comuna 

____________, respectiv Consiliul Județean/Local al Municipiului/Orașului/Comunei ____________ 

vor fi reprezentate în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport 

Public Arad de persoana delegată pentru exercitarea atribuțiilor primarului, pentru a vota în favoarea 

adoptării Actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public 

local nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată în Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.  



 Art.11. Se mandatează Directorul executiv, dl. Ovidiu Ilie, să semneze Actul adițional nr. 3 la 

Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019, astfel cum 

a fost modificat prin Actele adiționale nr. 1/10.09.2020 și nr. 2/08.09.2021, în forma prezentată în 

Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre. 

Art. 12. Prezenta hotărâre se comunică tuturor celor interesați, prin grija Serviciului 

Administrație Publică Locală. 

 

 

Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituţia Prefectului- Judeţul Arad; 

- A.D.I. Transport Public Arad. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

         SECRETAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN/PRIMARUL MUNICIPIULUI/ 

ORAȘULUI/COMUNEI __________ 

nr. _________/_______________ 

 

 

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (8), lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 din 3 iulie 

2019 - privind Codul administrativ, propun aprobarea, de către Consiliul Județean/Local al 

Municipiului/Orașului/Comunei ___________, a proiectului de hotărâre referitor la mandatarea 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea atribuirii gestiunii 

serviciului de transport public local de persoane, pe raza administrativ-teritorială a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, avizarea Caietului de sarcini și Regulamentului 

serviciului public de transport persoane în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 

Transport Public Arad și modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport 

public local nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele adiționale nr. 1/10.09.2020 și 

nr. 2/08.09.2021. 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 92/2007, privind serviciile publice de transport persoane în 

unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile 

Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și pe cele ale Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și 

rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului, 

 

Luând în considerare faptul că la data de 02.12.2021, încetează, prin împlinirea termenului de 2 

ani pentru care a fost încheiat, Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local 

nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, cu operatorul de transport 

regional Societatea ”Compania de Transport Public” S.A. Arad și ținând cont de necesitatea asigurării 

continuității serviciului de transport public local de persoane pe raza Unităților Administrativ-

Teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, 

 

Apreciez ca fiind oportună adoptarea hotărârii privind: mandatarea Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea atribuirii gestiunii serviciului de transport 

public local de persoane, pe raza administrativ-teritorială a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

de Transport Public Arad, avizarea Caietului de sarcini și Regulamentului serviciului public de 

transport persoane în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad și 

modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 

704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele adiționale nr. 1/10.09.2020 și nr. 

2/08.09.2021.  

 

 

 

 

PRIMAR 

 

 

 

 

 

 



 

CONSILIUL JUDEȚEAN/PRIMĂRIA ______________ 

Compartimentul Transport Local  

Nr. __________/___________  

 

RAPORT 

 

 

Referitor la: 

Referatul de aprobare înregistrat cu nr. ______/___________, a domnului/doamnei 

___________, Președintele Consiliului Județean/Primarul Municipiului/Orașului/Comunei 

____________, prin care se propune aprobarea mandatării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

de Transport Public Arad în vederea atribuirii gestiunii serviciului de transport public local de 

persoane, pe raza administrativ-teritorială a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport 

Public Arad, avizarea Caietului de sarcini și Regulamentului serviciului public de transport persoane 

în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad și modificării 

Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019, astfel 

cum a fost modificat prin Actele adiționale nr. 1/10.09.2020 și nr. 2/08.09.2021. 

 

Considerente generale: Datorită faptului că Orașul/Comuna _________ este asociat în cadrul 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, având în vedere faptul că la data 

de 02.12.2021, încetează, prin împlinirea termenului de 2 ani pentru care a fost încheiat, Contractul de 

delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la 

Contractul nr. 704/02.12.2019, cu operatorul de transport regional Societatea ”Compania de Transport 

Public” S.A. Arad și ținând cont de necesitatea asigurării continuității serviciului de transport public 

local de persoane pe raza Unităților Administrativ-Teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară de Transport Public Arad. 

 

Considerente juridice:  

- prevederile Hotărârii nr. _____/________ a Consiliului Județean/Local al Municipiului/ 

Orașului/Comunei _____________ privind constituirea/aderarea la Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară de Transport Public Arad; 

- prevederile Legii nr. 92/2007 privind serviciile publice de transport persoane în unitățile 

administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr. 

51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de 

abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului; 

- Adresa Consiliului Concurenței nr. RG/9923/17.09.2021, prin care se precizează faptul că, în 

situația în care modificarea valorii subvenției acordate nu depășește 20% din valoarea avizată de 

Consiliul Concurenței prin Avizul nr. 16175/29.11.2019, nu este necesară solicitarea unui nou aviz din 

partea Consiliului Concurenței, 

- Notificarea 2020-093271 a fost publicat anunțul de intenție a încheierii contractului de 

delegare a serviciilor de transport public local pe raza Unităților Administrativ-Teritoriale membre ale 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, între Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară de Transport Public Arad și Societatea ”Compania de Transport Public” S.A. Arad, 

În considerarea aspectelor enumerate mai sus, 

 

P R O P U N E M: 

 

Aprobarea mandatării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad ca, 

în numele și pe seama unității administrativ teritoriale, comuna/orașul __________, să exercite dreptul 

de a delega gestiunea serviciului de transport public local de persoane către Compania de Transport 



Public S.A. Arad și de a pune la dispoziție Sistemul de utilități publice, pe raza administrativ-

teritorială a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad. 

 

Aprobarea Caietului de Sarcini al serviciului public de transport persoane și Regulamentului 

serviciului public de transport persoane, în forma prezentată în anexele 13 și 14 la Contractul de 

delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019. 
 

Aprobarea Programului de Transport, conform Anexei nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii 

serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actul 

adițional 1/10.09.2020. 

 

Aprobarea Planului tarifar al serviciului public de transport persoane, conform Anexei nr. 6 la 

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019. 

 

Aprobarea facilităţilor la transportul public, conform Anexei nr. 7 la Contractul de delegare a 

gestiunii serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019. 

 

Aprobarea gratuităților, reducerilor la tarife și Metodologiei privind aplicarea măsurilor de 

protecție socială la transportul public local pe raza Oraşului/Comunei __________. 

 

Aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 

704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele adiționale nr. 1/10.09.2020 și nr. 2/08.09.2021. 

 

Aprobarea Actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport 

public local nr. 704/02.12.2019. 

 

Aprobarea încheierii Actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de 

transport public local nr. 704/02.12.2019. 

 

Mandatarea Președintelui Consiliului Județean/Primarului Municipiului/Comunei 

__________, dl./d-na _____________, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad, în numele și pe seama 

Județului/Municipiului/Comunei _____________, aprobarea Actului adițional nr. 3 la Contractul de 

delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019. 

În cazul absenței domnului/doamnei __________, Președintele Consiliului Județean/Primarul 

Municipiului/Comunei _____________, atribuțiile de reprezentare a Unității Administrativ-

Teritoriale Județul/Municipiul/Comuna _____________ în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad vor fi îndeplinite de persoana desemnată pentru 

exercitarea atribuțiilor Președintelui Consiliului Județean/Primarului.  

 

Mandatarea Directorului executiv, dl. Ovidiu Ilie, să semneze Actul adițional nr. 3 la 

Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019, astfel cum a 

fost modificat prin Actele adiționale nr. 1/10.09.2020 și nr. 2/08.09.2021. 

 

 

 

Director executiv        Șef Serviciu 

  



Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al ____________  nr. ____________ 

 

METODOLOGIA 

privind aplicarea măsurilor de protecție socială la transportul public local pe raza 

Municipiului/Oraşului/Comunei __________ 

 

 

 

1. Gratuitate pentru persoanele cu vârsta de peste 70 de ani cu domiciliul sau reședința în 

Unitățile Administrativ-Teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară de Transport Public Arad 

 

1.1. Persoanele cu vârsta de peste 70 de ani pot circula cu mijloacele de transport în comun pe bază 

de legitimație/card, vizată/vizat semestrial, eliberată gratuit de către operatorul de transport. 

1.2. Eliberarea legitimațiilor/cardurilor se va realiza în baza buletinului sau a cărții de identitate. 

1.3. Reprezentantul operatorului va verifica domiciliul sau reședința, corespondența dintre numele 

de pe card și cel din  buletin sau cartea de identitate. 

1.4. În baza legitimațiilor/cardurilor eliberate, operatorul va întocmi un tabel care va cuprinde 

următoarele date: 
a) Numele și prenumele solicitantului;  

b) Domiciliul sau reședința;  

c) Seria și numărul de buletin/cartea de identitate;  

d) Semnătura de primire a legitimației/cardului de călătorie.  

1.5. Vizarea legitimației/cardului se realizează trimestrial, cu prezentarea buletinului sau a cărții 

de identitate, în perioada 8-24 ale primei luni din trimestru, la punctele de eliberare a 

legitimațiilor/cardurilor. 

 

2. Gratuitate pentru pensionarii cu un venit lunar mai mic de 1.200 lei cu domiciliul sau 

reședința în Unitățile Administrativ-Teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară de Transport Public Arad 

 

2.1. Pensionarii din Unitățile Administrativ-Teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară de Transport Public Arad care au venitul lunar mai mic de 1.200 lei pot 

circula cu mijloacele de transport în comun în baza legitimației/cardului, vizat(ă) semestrial, 

eliberată gratuit de către operatorul de transport. 

2.2. Pentru eliberarea legitimațiilor/cardurilor se vor prezenta următoarele documente: 

- Buletinul sau cartea de identitate 

- Cuponul de pensie. 

2.3. Reprezentantul operatorului va verifica domiciliul sau reședința înscrisă în actul de identitate, 

corespondența numelui de pe card cu numele din buletin sau cartea de identitate și cuantumul 

pensiei. 

2.4. În baza legitimațiilor/cardurilor eliberate, operatorul va întocmi un tabel care va cuprinde 

următoarele date: 

a) Numele și prenumele solicitantului;  

b) Domiciliul sau reședința;  

c) Seria și numărul de buletin (cartea de identitate);  

d) Numărul cuponului de pensie;  

e) Cuantumul pensiei;  

f) Semnătura de primire a legitimației/cardului de călătorie.  

2.5. Vizarea legitimației/cardului se realizează lunar, din data de 20 a lunii anterioare până la data 

de 5 a lunii pentru care se solicită abonamentul, la punctele de eliberare a legitimațiilor/cardurilor. 

 

3. Reducere de 50% la abonamente, pentru pensionarii cu un venitul lunar mai mare de 

1.200 lei cu domiciliul sau reședința în Unitățile Administrativ-Teritoriale membre ale 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad 

 



3.1. Pensionarii din Unitățile Administrativ-Teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară de Transport Public Arad care au venitul lunar mai mare de 1.200 lei pot 

circula cu mijloacele de transport în comun în baza legitimației/cardului lunară, eliberată după 

plata a 50% din cuantumul stabilit pentru valoarea abonamentului unic, de către operatorul de 

transport. 

3.2. Pentru eliberarea legitimațiilor/cardurilor se vor prezenta următoarele documente: 

- Buletinul sau cartea de identitate 

- Cuponul de pensie. 

3.3. Reprezentantul operatorului va verifica domiciliul sau reședința înscrisă în actul de identitate, 

corespondența numelui de pe card cu numele din buletin sau cartea de identitate și cuantumul 

pensiei. 

3.4. În baza legitimațiilor/cardurilor eliberate, operatorul va întocmi un tabel care va cuprinde 

următoarele date: 

a) Numele și prenumele solicitantului;  

b) Domiciliul sau reședința;  

c) Seria și numărul de buletin (cartea de identitate);  

d) Numărul cuponului de pensie;  

e) Valoarea pensiei;  

f) Semnătura de primire a legitimației/cardului de călătorie.  

3.5. Legitimațiile/cardurile lunare se eliberează din data de 20 a lunii anterioare până la data de 5 

a lunii pentru care se solicită abonamentul, la orice punct de vânzare a biletelor și 

abonamentelor operatorului.  

 

4. Reducere de 100% la abonamente, pentru copii preșcolari, elevii ciclului primar și 

gimnazial, elevii ciclului liceal și postliceal, care frecventează unitățile de învățământ de 

pe raza Unităților Administrativ-Teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară de Transport Public Arad 

 

4.1. Copii preșcolari cu vârsta cuprinsă între 5 și 6 ani beneficiază de gratuitate, fără necesitatea 

prezentării vreunui document. 

4.2. Elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, care studiază pe raza Unităților 

Administrativ-Teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport 

Public Arad, beneficiază de transport public urban (în interiorul localității de domiciliu), cu 

mijloacele de transport în comun aparţinând operatorului de transport public local Societatea 

”COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC” S.A. Arad în baza legitimației/cardului lunar de 

călătorie (abonamentului), eliberat gratuit de către operatorul de transport, pe tot parcursul 

anului calendaristic. 

4.3. În cazul elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu li se eliberează 

legitimație/card de călătorie lunară între localitatea de domiciliu şi localitatea unde sunt 

școlarizați, pe durata cursurilor şcolare, la nivelul sumelor maxime prevăzute în art. 84 din 

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. 

4.4. Eliberarea legitimațiilor/cardurilor de călătorie se va realiza în baza carnetului de elev, vizat la 

zi de școala unde elevul este înmatriculat, la orice punct de vânzare a biletelor și 

abonamentelor operatorului. 

4.5. Reprezentantul operatorului va verifica actualizarea vizei aplicate de unitatea de învățământ pe 

carnetul de elev. 

4.6. În baza legitimațiilor/cardurilor lunare de călătorie eliberate, operatorul de transport va 

întocmi un tabel care va cuprinde următoarele date: 

a) Numele și prenumele solicitantului;  

b) Numele unității de învățământ;  

c) Seria și numărul carnetului de elev;  

d) Semnătura de primire a legitimației/cardului de călătorie.  

4.7. Operatorul de transport răspunde de realitatea, legalitatea şi exactitatea datelor prezentate la 

decontare. 

4.8. Abonamentele lunare de călătorie pentru elevi se constituie în venituri pentru UAT-ul de 

domiciliu al elevului, iar în cazul legitimațiilor/cardurilor de călătorie eliberate elevilor pentru 



transportul public urban (în interiorul localității de domiciliu), acestea se vor factura separat 

către unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia domiciliază elevul. 

Cheltuielile aferente traseului se împart, pe traseu, pe baza formulei prevăzute la art. 10.5, 

alin. (2) al Cap. 10 – Compensația,  din Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de 

transport public local nr. 704/02.12.2019. 

Pe lângă Raportul lunar prevăzut în Anexa nr. 8.1. la Contractul de delegare a gestiunii 

Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019, operatorul va transmite, către fiecare 

UAT în parte, o situație cu privire la numărul de Legitimații/carduri lunare de călătorie 

eliberate, cuprinzând și seria și numărul abonamentului pentru fiecare elev căruia i s-a eliberat 

Legitimație/card lunar de călătorie. 

4.9. Legitimațiile/cardurile lunare se eliberează din data de 25 a lunii anterioare pentru luna pentru 

care se solicită abonamentul, prin intermediul unităților de învăţământ preuniversitar 

acreditat/autorizat la care sunt înregistrați elevii sau la orice punct de vânzare a biletelor și 

abonamentelor operatorului. 
 

5. Reducere de 50% la abonamente, pentru studenții din învățământul superior 

acreditat/autorizat, curs de zi, care studiază pe raza Unităților Administrativ-Teritoriale 

membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad 

 

5.1. Studenții din învățământul superior acreditat/autorizat, curs de zi, cu domiciliul sau reședința 

și care studiază pe raza Unităților Administrativ-Teritoriale membre ale Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, pot circula cu mijloacele de transport în 

comun în baza legitimației/cardului lunară, eliberată după achitarea a 50% din contravaloarea 

abonamentului unic, de către operatorul de transport. 

5.2. Eliberarea legitimațiilor/cardurilor se va realiza în baza carnetului de student, vizat la zi de 

unitatea de învățământ unde studentul își desfășoară activitatea. 

5.3. Reprezentantul operatorului va verifica actualizarea vizei aplicate de unitatea de învățământ pe 

carnetul de student. 

5.4. În baza legitimațiilor/cardurilor primite, operatorul va întocmi un tabel care va cuprinde 

următoarele date: 

a) Numele și prenumele solicitantului;  

b) Numele unității de învățământ;  

c) Seria și numărul carnetului de student;  

d) Semnătura de primire a legitimației/cardului de călătorie.  

        4.5. Legitimațiile/cardurile lunare se eliberează din data de 20 a lunii anterioare până la data 

de 5 a lunii pentru care se solicită abonamentul, la orice punct de vânzare a biletelor și abonamentelor 

operatorului. 

 

6. Alte dispoziții: 

6.1. Lunar, până la data de 10 a lunii, operatorul va transmite fiecărei Primării a Unităților 

Administrativ-Teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport 

Public Arad o situație centralizată, însoțită de copii ale tabelelor cu semnăturile de primire a 

legitimațiilor/cardurilor. 

6.2. Compartimentul de specialitate al fiecărei Primării va verifica situația comunicată de operator 

și va calcula compensația (subvenția) aferentă pentru fiecare categorie de beneficiari ai 

protecției sociale. 

6.3. Operatorul de transport răspunde de modul de aplicare a prezentei metodologii și prezintă 

fiecărei Primării și Consiliului Local al Unităților Administrativ-Teritoriale membre ale 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, ori de câte ori i se solicită, 

un raport referitor la realizarea protecției sociale. 
 

 


