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REGULAMENT 

Privind gratuitatea la serviciile publice de transport local rutier pentru elevii din 

învățământul preuniversitar acreditat/autorizat de pe raza municipiului Piatra Neamț, 

pe tot parcursul anului calendaristic 

 

 

Cap.I Dispoziții generale 

 

           Art 1- Obiectul prezentului regulament îl constituie reglementarea cadrului general de 

acordare a gratuității la transportul public local rutier pentru elevii din învățământul 

preuniversitar acreditat/autorizat, de pe raza municipiului Piatra Neamț. 

           Art.2- Prezentul regulament are la bază prevederile următoarelor acte normative: 

-Legea nr.1/2011 –Legea Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare, 

-Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare, 

-Legea 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările 

ulterioare, 

-Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 

-Legea nr.226/2020 care modifică Legea Educației Naționale nr.1/2011; 

 

Cap.II Condiții de acordare a gratuității la serviciile publice de transport rutier 

local 

 

           Art.3- Pentru a beneficia de gratuitatea serviciilor de transport public local rutier, 

elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat solicită operatorilor de transport 

autorizați de ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ URBTRANS 

PIATRA NEAMȚ, respectiv, SC Giulia Tour SRL, SC Constalex Trans SRL, SC Stelaria 

SRL, SC Marionex Com SRL, SC Odis Trans SRL, SC Andrei &Popa Trans SRL, SC 

Trolibuzul SA, pe baza carnetului emis de instituția de învățământ, vizat prin ștampilă pentru 

anul în curs, eliberarea documentului de călătorie. 

            Art.4- Legitimațiile emise elevilor vor fi nominale, netransmisibile, cu un număr de 

60 de călătorii pe lună și pentru un singur traseu. 

           Art. 5- Legitimația de călătorie va avea prețul stabilit prin Hotărâre de Consiliu Local. 

           Art.6- A.D.I. URBTRANS  are obligativitatea de a menține același tarif pentru elevi 

pe durata anului calendaristic, care nu poate fi mai mare decât cel practicat pentru celelalte 

categorii de călători. 

 

                 Cap III Modalități de decontare a abonamentelor 

 

              Art.7- A.D.I. URBTRANS solicită lunar fiecărui operator de transport o listă care să 

conțină numărul de documente de transport emise, beneficiarii lor și unitățile de învățământ 

de care aparțin, pe care o transmite Municipiului Piatra Neamț și unităților de învățământ. 

              Art.8- A.D.I. URBTRANS răspunde de realitatea, legalitatea și exactitatea datelor 

prezentate la decontare. 

               Art.9- Decontarea va fi făcută lunar, de către Municipiul Piatra Neamț, pe baza 

facturii întocmită de operatorul de transport, însoțită de documentele de la art 7. 



              Art.10- Unitățile de învățământ vor verifica beneficiarii din listele transmise de 

operatorii de transport și vor transmite Municipiului Piatra Neamț acordul pentru plata 

facturilor. 

              Art.11- În cazul în care elevii vor solicita emiterea unei noi legitimații, din anumite 

motive, precum furt, pierdere, distrugere, costul documentului va fi suportat de către elevi. 

      

                    Cap IV Dispoziții finale    

 

               Art.12- La pierderea calitații de elev, legitimațiile de călătorie vor fi anulate la 

solicitarea conducerii unităților de învățământ preuniversitar acreditat/autorizat de pe raza 

municipiului Piatra Neamț. 

 

 

 

 

 


