
ROMANIA 

JUDETUL ILFOV 

COMUNA STEFANESTII DE JOS - CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR. 48/31.08.2017 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STEFANESTII DE JOS - ILFOV, intrunit in 
sedinta ordinara in data de 31.08.2017 

Analizând propunerile primarului comunei privind acordarea unor facilităţi pentru transportul 
local în comun elevilor din învăţământul obligatoriu şi liceal acreditat/autorizat din comuna 
Stefanestii de Jos, care fac naveta in alte localitati, 

Văzând raportul de specialitate intocmit de catre serviciul public de asistenta sociala, precum 
şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local, 

In baza  dispoziţiilor art. 84 si 85 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, art. 42 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 97/1999 privind garantarea 
furnizării de servicii publice subvenţionate de transport rutier intern şi de transport pe căile 
navigabile interioare, republicată, art. 11, art. 12, art. 15 şi art. 17 din Normele – cadru 
privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local 
de persoane aprobate prin Ordinul nr. 272/2007 emis de Preşedintele Autorităţii Naţionale de 
Reglementare de Utilităţi Publice, coroborat cu cele ale art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (3) lit. c) 
şi alin. 6 lit. a) pct. 1 şi pct. 14 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,, 

în temeiul art. 45 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 Se aprobă acoperirea financiară, din bugetul local al comunei Stefanestii de Jos 
- Ilfov, a 50%  din contravaloarea abonamentului lunar de călătorie pentru transportul 
efectuat de catre operatorii autorizati sa efectueze transport public de persoane de catre 
primaria comunei Stefanestii de Jos, pentru elevii din învăţământul obligatoriu şi liceal 
acreditat/autorizat, care domiciliaza in comuna Stefanestii de Jos – Ilfov si frecventeaza 
institutii de invatamant in afara localitatii de domiciliu 

 



Art. 2 Pentru facilităţile prevăzute la art. 1, acordarea subvenţiei către operatorii de transport 
autorizati se face pe bază de contract, al cărui model este prevăzut în anexa la prezenta 
hotărâre. 

Art. 3 Primarul comunei Stefanestii de Jos, prin serviciile aparatului de specialitate, in 
colaborare cu operatorii de transport public de persoane, autorizati de catre primaria comunei 
Stefanestii de Jos, vor asigura aducerea la indeplinirea prezentei hotarari 

Art. 4 Prezenta hotarare se comunica in conditiile legii.  

 

PRESEDINTE SEDINTA,                                                             SECRETAR COMUNA, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilieri prezenti: 15 
 
Cu un numar de ___15___ voturi “pentru” din 15 consilieri in functie 

 



ANEXA HOTARAREA NR. _____/__________ adoptata de Consiliul local 
Stefanestii de Jos – Ilfov privind acordarea unor facilităţi pentru transportul 
local în comun al elevilor din învăţământul obligatoriu şi liceal 
acreditat/autorizat, precum si pentru studentii la cursuri de zi la facultati 
acreditate/autorizate, care locuiesc in comuna Stefanestii de Jos si frecventeaza 
institutii de invatamant in afara localitatii de domiciliu 

 

Contract de acordare a subvenţiei pentru transportul public local de călători efectuat de 
operatorul autorizat _____________________________ pe raza comunei Stefanestii de 
Jos, pentru elevii si studentii care domiciliaza in comuna si invata in unitati de 
invatamant din afara localitatii 

Nr. ............. / ........................ 

I.          Părţile contractante: 

Comuna Stefanestii de Jos – Consiliul local, cu sediul în Stefanestii de Jos, sos. 
Stefanesti nr. 116, jud. Ilfov reprezentat de Primarul comunei Stefanestii de Jos, domnul 
Stefan Ionel Robert, pe de o parte, având calitatea de finanţator 

şi 

Operatorul de transport ______________________________. cu sediul 
__________________________________________________________, titular al 
avizului de transport numarul ___________________, emis de primaria comunei 
Stefanestii de Jos, reprezentat prin _____________________ având funcţia de 
______________________, pe de altă parte,în calitate de beneficiar de subvenţie, au 
convenit să încheie prezentul contract: 

II Obiectul şi durata contractului 

Art. 1 Obiectul contractului îl reprezintă realizarea de către beneficiarul de 
subvenţie a serviciului public subvenţionat de transport local de călători în condiţiile 
menţionate în prezentul contract,  

Art. 2 Finanţatorul va subvenţiona activitatea beneficiarului de subvenţie prin 
punerea la dispoziţia acestuia a unei sume sub formă de subvenţie bugetară, potrivit 
dispoziţiilor prezentului contract. 

Art.3 Durata acestui contract este de la data de 01.09.2017 până la data de 30.08.2018. 

III  Subvenţia acordată anumitor categorii de persoane 

Art.4  Elevii din învăţământul obligatoriu şi liceal acreditat/autorizat, care domiciliaza in 
comuna Stefanestii de Jos – Ilfov si frecventează unităţile de învăţământ din alte 
localitati. 

 



IV  Condiţii de calitate în  care urmează să se desfăşoare serviciul public 
subvenţionat de transport 

    Art.5) Beneficiarul subvenţiei are următoarele obligaţii: 

a) să obţină de la autorităţile competente avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare 
prestării serviciului; 

b) să respecte angajamentele luate prin contractul de acordare a subvenţiei; 

c) să servească toţi utilizatorii din comuna Stefanestii de Jos - Ilfov care beneficiază de 
subvenţie; 

d) să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activităţii şi măsurile ce se 
impun pentru asigurarea continuităţii activităţii; 

e) în cazul în care beneficiarul subvenţiei sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei 
unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării serviciului public, va notifica 
de îndată acest fapt autorităţii publice, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru 
asigurarea continuităţii activităţii sau serviciului public; 

V. Rutele pe care se desfăşoară serviciul public subvenţionat de transport 

Art. 6) Rutele pe care se desfăşoară serviciul public subvenţionat de transport sunt: 

Comuna Stefanestii de Jos – orasul Voluntari – Municipiul Bucuresti 

VI. Modul şi termenii de plată a subvenţiei, perioada în care se  efectuează 
regularizarea cuantumului subvenţiei 

Art. 7. (1) Compartimentul se asistenta sociala din cadrul Primariei comunei Stefanestii 
de Jos va primi si procesa documentatia depusa de solicitantii subventiei, care va 
cuprinde: 

- cerere; 
- copie carnet elev/student, vizat la zi; 
- copie certificat de nastere beneficiar si act de identitate, dupa caz; 
- dovada domiciliului in comuna Stefanestii de Jos; 
- doua poze tip buletin; 

(2) Compartimentul de asistenta sociala din cadrul primariei Stefanestii de Jos va 
intocmi o situatie a persoanelor care se incadreaza in criteriile pentru a primi subventia 
de transport si va inainta catre operatorul autorizat al serviciului public de transport 
persoane o lista cuprinzand numele si CNP-ul beneficiarilor, impreuna cu o poza tip 
buletin a acestora. Operatorul autorizat va elibera abonamentele si le va inainta 
primariei Stefanestii de Jos, care se va ocupa de distributia acestora. 

(3) Lunar, operatorul autorizat va inainta Primariei Stefanestii de Jos o situatie de 
plata privind subventia acordata, pe care primaria Stefanestii de Jos o va achita in contul 
bancar al operatorului. 



(4) Subventia de transport pentru elevi va acoperi zilele lucratoare, de luni pana 
vineri, pentru toata durata contractului. 

VII Răspunderea contractuală 

Art. 9. (1) Nerespectarea de către Beneficiarul de subvenţie a obligaţiilor asumate prin 
contract  atrage de drept decăderea Beneficiarului din dreptul de a primi subvenţii. 

VIII Modificarea, suspendarea, încetarea şi rezilierea contractului 

Art. 10 (1) Autoritatea competentă care a stabilit serviciul public subvenţionat de 
transport, reglementat in prezentul contract, poate hotărî modificarea, suspendarea 
,încetarea sau rezilierea contractului , după caz, în următoarele situaţii: 

a)         Dacă acest serviciu poate fi executat printr-un alt mod de transport, în condiţii 
de preţ şi de calitate mai avantajos; 

b)         Dacă operatorul de transport dovedeşte că nu mai poate efectua acest serviciu; 

c)         Din cauza lipsei surselor de finanţare pentru plata subvenţiei; 

(2) Prezentul contract poate înceta şi în cazul apariţiei oricăreia din următoarele situaţii: 

- acordul părţilor în sensul încetării contractului: 

- încetarea activităţii uneia din părţile contractante. 

(3) Modificarea prezentului contract se poate realiza prin acte adiţionale încheiate  cu 
acordul părţilor. 

IX Forţa majoră şi dispoziţii finale 

Art. 11 Cazul de forţă majoră exonerează de răspundere partea care îl invocă, în 
condiţiile legii, în termen de 5 zile de la data ivirii lui; 

Art. 12 Litigiile ivite cu ocazia executării prezentului contract se soluţionează pe cale 
amiabilă, urmând ca în cazul în care nu este posibilă să fie înaintat spre soluţionare 
instanţei de judecată competentă. 

Art. 13 Prevederile prezentului contract se aplică începând cu data semnării. 

Prezentul contract a fost redactat şi semnat în 2 exemplare, astăzi........................... 
din care un exemplar pentru Finanţator şi unul pentru Beneficiarul de subvenţie. 

UAT STEFANESTII DE JOS            Operator autorizat _________________________ 

PRIMAR I.R. STEFAN                        Reprezentant ____________________________ 

SECRETAR I. TUDOR 


