
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞTEFĂNEŞTII DE JOS 

... " 
HOT ARAREA NR 

privind acordarea unor facilităţi pentru transportul local în comun elevilor 
din învăţământul obligatoriu şi liceal acreditat/autorizat din comuna 

Ştefăneştii de Jos - Ilfov, care frecventează instituţii de învăţământ în afara 
localităţii de domiciliu 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞTEFĂNEŞTII DE JOS, 

JUDE ŢIUL ILFOV, 

' Analizând propunerea primarului comunei privind acordarea unor facilităţi 

pentru transportul local în comun elevilor din învăţământul obligatoriu şi liceal 

acreditat/autorizat din comuna Ştefăneştii de Jos, care fac naveta în alte localităţi, 

Văzând raportul de specialitate întocmit de către Compartimentul Asistenţă 

Socială şi Autoritate Tutelară, 

În 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. 129 alin. 7 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ; 



HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 Se aprobă acopenrea financiară, din bugetul local al comunei 
Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, a 50% din contravaloarea abonamentului lunar 
de călătorie pentru transportul efectuat de către operatorii autorizaţi să efectueze 

transport public de persoane de către primăria comunei Ştefăneştii de Jos, pentru 

elevii din învăţământul obligatoriu şi liceal acreditat/autorizat, care domiciliază 

în comuna Ştefăneştii de Jos - Ilfov ş i frecventează instituţii de învăţământ în 
afara localităţii de domiciliu. 

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

Art. 3 Primarul comunei Ştefăneştii de Jos, prin serviciile aparatului de 

specialitate, în colaborare cu operatorii de transport public de persoane, autorizaţi 

să funcţioneze pe raza comunei Ştef'aneştii de Jos, vor asigura aducerea la 
îndeplinirea prezentei hotărâri. 

PRE 

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică în condiţiile legii. 
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Consilieri prezenţi:/:> la şed inţa ordinară din 30.09.2019 

Cu un număr de _JJ_ voturi "pentru" din 13 consilieri în funcţie 


