
ROMÂNIA 

JUDEȚUL ILFOV 

COMUNA ȘTEFĂNEȘTII DE JOS 

CONSILIUL LOCAL 

 
 

H O T Ă R Â R E A NR.  15 / 02.03.2020 
privind acordarea unor facilități, pentru transportul local în comun, elevilor din învățământul 

obligatoriu și liceal acreditat/autorizat din comuna Ștefăneștii de Jos – Ilfov, care frecventează 

instituții de învățământ în afara localității de domiciliu, pensionarilor, persoanelor defavorizate și 

celor cu handicap 

 

Consiliul Local al comunei Ștefăneștii de Jos, Județ Ilfov: 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului Comunei Ștefăneștii de Jos; 

- Raportul de specialitate secretarului general al comunei; 

- Referatul compartimentului de Asistență Socială și Autoritate Tutelară; 

- Nota de fundamentare al operatorului de transport autorizat Milenium Expo 2000 SRL; 

- Avizul comisiilor de specialitate; 

În conformitate cu: 

- Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanței Guvernului nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de 

transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare, republicată; 

- Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern; 

- Legea educației naționale nr. 1/2011; 

- Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de 

război; 

- Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legea 292/2011 privind asistența socială; 
 

În temeiul art. 129 din OUG 57/2019 privind codul administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art. 1 Se aprobă acoperirea financiară, din bugetul local al comunei Ștefăneștii de Jos, județul 

Ilfov, a 100% din contravaloarea abonamentului lunar de călătorie pentru transportul efectuat de către 

operatorii autorizați să efectueze transport public de persoane de către primăria comunei Ștefăneștii de Jos, 

pentru elevii din învățământul obligatoriu și liceal acreditat/autorizat, care domiciliază în comuna 

Ștefăneștii de Jos – Ilfov și frecventează instituții de învățământ în afara localității de domiciliu, 

pensionarilor, persoanelor defavorizate și celor cu handicap. 

 

Art. 2 Pentru facilitățile prevăzute la art. 1, acordarea subvenției către operatorii de transport 

autorizați se face pe bază de contract, al cărui model este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. 

Art. 3 Primarul comunei Ștefăneștii de Jos, prin serviciile aparatului de specialitate, în colaborare 

cu operatorii de transport public de persoane, autorizați să funcționeze pe raza  comunei Ștefăneștii de Jos, 

vor asigura aducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri. 

Art. 4. Secretarul general al comunei, va aduce la cunoștința publică prezenta hotărâre. 

       

 

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ,                      

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

     GAFTON Corina Andreea 

 

Consilieri prezenti: 11   la ședința ordinară din 02.03.2020 

Cu un număr de __11_ voturi “pentru” din 13 consilieri in funcție 

  



ANEXA LA 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, pensionarilor, persoanelor defavorizate și cu handicap 
 

 

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

 

 

Contract de acordare a subvenţiei pentru transportul public local de călători efectuat de operatorul 

autorizat _____________________________ pe raza comunei Stefanestii de Jos, pentru elevii, 

studentii, studentii care domiciliaza in comuna si invata in unitati de invatamant din afara localitatii 

 
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  Ionel Robert Stefan, pe de o 

parte, având calitatea de finanţator 

şi 

Operatorul de transport ___________________________________________________. cu sediul în  

_______________________________________________________________________________, 

titular al avizului de transport numarul ___________________, emis de Primăria 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    3.1 Durata acestui contract este de la data de _____________ până la data de 

_______________. 

 3.2 În situația în care se va încheia contract cu ADTPBI, prezentul contract încetează 

în termen de 30 de zile de la data notificării în acest sens. 

 

III.  Subvenţia acordată anumitor categorii de persoane 

Art.4 Catergoriile de personae pentru care se acordă subvenția: 

1. Elevii din învăţământul obligatoriu şi liceal acreditat/autorizat, care domiciliaza in comuna 

Stefanestii de Jos – Ilfov si frecventează unităţile de învăţământ din alte localitati. 

2. Studenții care domiciliaza in comuna Stefanestii de Jos – Ilfov si frecventează unităţile de 

învăţământ superior din alte localitati. 

3. Veteranii de război, invalizii și văduvele de război. 

4. Pensionarii care domiciliaza in comuna Stefanestii de Jos – Ilfov. 

5. Asistenții personali care domiciliaza in comuna Stefanestii de Jos – Ilfov. 

6. Pesoanele care primesc ajutor social de la Primăria comunei Ștefăneștii de Jos. 

7. Membrii familiilor care primesc alocații de susținere pentru familii sărace. 

8. Persoanele cu handicap grav și accentuat. 

9. Alte categorii de persoane defavorizate. 

 

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) Serviciul Public de Asistenta Sociala din cadrul Primariei comunei Stefanestii de Jos va primi 

si procesa documentatia depusa de solicitantii subventiei. 

(2) Serviciul Public 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, STEFAN Ionel Robert                    Reprezentant ____________________________ 

 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,  

Gafton Andreea 

 

Compartiment Contabilitate,  

Drăgan Elena Luminița 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


