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H O T Ă R Â R E A NR. 70/ 17.08.2020 
privind aprobarea modalității de subvenționare ale serviciilor publice de transport persoane  

în aria teritorială de competență a comunei Ștefăneștii de Jos 
 

Consiliul Local al comunei Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov: 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului Comunei Ștefăneștii de Jos; 

- Raportul de specialitate al administratorului public; 

- Referatul compartimentului de Asistență Socială și Autoritate Tutelară; 

- Studiul de oportunitate privind delegarea de gestiune a serviciului de transport 

public local pe raza comunei Ștefăneștii de Jos, cu anexele sale; 

Precum și în conformitate cu prevederile: 

- Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 22 și art. 28 alin. (2) lit. a, alin. (22) pct. 6 din Legea nr. 51/2006 privind 

serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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; 

- Ordinului nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru pentru 

efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor 

de transport public local; 

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

publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile 

navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul 

intern cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

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

invalizilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările 

ulterioare; 
 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al comunei Ştefăneştii de Jos  

nr. 6/26.01.2017 prin care a fost aprobată înfiinţarea unei societăţi comerciale cu 

răspundere limitată cu asociat unic comuna Ştefăneştii de Jos sub denumirea de                   

S.C. GOSPODĂRIE ŞTEFĂNEŞTI S.R.L, precum și Hotărârea nr. 16/02.03.2020 

adoptată de Consiliului Local al comunei Ştefăneştii de Jos privind aprobarea 

modalității de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria 

teritorială de competență a comunei Ștefăneștii de Jos, a documentației în vederea 

atribuirii şi atribuirea prestării serviciilor; 

 



 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) și ale art. 196                  

alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 

Art. 1  Se aprobă subvenționarea, din bugetul local al comunei Ștefăneștii de 

Jos, în proporție de 100% a serviciului de transport public local pe raza comunei 

Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, bazat pe calculul de cost per kilometru prevăzut în 

studiul de oportunitate pentru delegarea de gestiune a serviciului de transport public 

local pe raza comunei Ștefăneștii de Jos, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 

comunei Ştefăneştii de Jos nr. 16/02.03.2020. 

 

Art. 2   Primarul comunei Ștefăneștii de Jos, prin intermediul aparatului de 

specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

Art. 3  Secretarul general al comunei, va aduce la cunoștința publică prezenta 

hotărâre. 

       

 

 

 

 
 

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,                          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                            SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 
                                                                    GAFTON Corina Andreea  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilieri prezenți: ___10__    la ședința extraordinară din data de 17.08.2020. 

Cu un număr de ___10__ voturi “pentru” din 12 consilieri în funcție. 

Cu un număr de __0___ voturi “împotrivă” din 12 consilieri în funcție. 

Cu un număr de ___0__  “abțineri” din 12 consilieri  în funcție. 

 

 

 

 

 

 

 


