ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA MIHALȚ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 56/2020
privind acordarea de gratuitate la transportul public local elevilor cu domiciliul în comuna
Mihalț
Consiliul local al comunei Mihalț întrunit în ședință extraordinară la data de 21
septembrie 2020;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre înregistrat sub nr.5099/2020, cu privire la
acordarea de gratuitate la transportul public local elevilor cu domiciliul în comuna Mihalț, inițiat
de primarul comunei Mihalț;
Având în vedere referatul de aprobare nr.5101/2020 al primarului comunei Mihalț,
raportul de specialitate al Biroului buget finanțe, impozite și taxe, contabilitate, înregistrat sub
nr. 5103/2020 și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1, 2 și 3 din cadrul
Consiliului Local Mihalț;
Văzând prevederile art. 84 alin. (1) și art. 84 alin.(3) și alin. (3^1) din Legea nr. 1/2011
privind educația națională, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 92/2007
privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare şi ale
capitolului I din HGR nr. 435/2020 privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de
transport ale elevilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice
privind acordarea facilităților de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenți,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) coroborat cu art. 129 alin. (7), lit. a) și lit.
n), ale art. 139 alin. (3) lit. a) și ale art. 196alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, cu domiciliul în comuna
Mihalț și care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu, la cererea acestora, beneficiază de
gratuitate la serviciul public de transport local între localitatea de domiciliu și localitatea unde
sunt școlarizați, pe tot parcursul anului calendaristic.
Art.2 (1) Inspectoratul Școlar Județean Alba va transmite operatorului de transport și
Primăriei comunei Mihalț lista tuturor unităților de învățământ preuniversitar acreditat/autorizat
din municipiul Alba Iulia precum și cu elevii care aparțin de aceste unități de învățământ și care
nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu. Lista va cuprinde : numele și prenumele elevilor,
adresa de domiciliu, codul numeric personal al acestora și unitatea de învățământ unde sunt
înmatriculați elevii.
(2)Lista se va transmite trimestrial sau ori de câte ori survin modificări cu privire la
situația elevilor.
Art.3 Pentru a beneficia de gratuitate la serviciul public de transport local, elevii
prevăzuți la art.1 vor solicita operatorului de transport public local, eliberarea/încărcarea
legitimaţiilor de transport tip card, cu valabilitate lunară.
Art.4 Operatorul de transport va emite/va încărca legitimațiile de călătorie tip card doar
elevilor care se regăsesc în listele prevăzute la art. 2, în baza actului de identitate/certificatului
de naștere al elevului și a carnetului de elev emis de unitatea de învățământ, vizat prin ștampilă

pentru anul în curs.
Art.5 Operatorul de transport public local va asigura eliberarea legitimaţiilor de transport
tip card personalizate cu fotografia posesorului, preluată digital şi tipărită concomitent cu datele
de identificare ale fiecărui beneficiar.
Art.6 Titularii legitimaţiilor de transport sunt obligați să valideze cardurile pentru fiecare
călătorie la urcarea în mijloacele de transport. Nevalidarea cardurilor atrage răspunderea
contravențională.
Art.7 Legitimaţia de transport tip card nu este transmisibilă. Utilizarea ei de către alte
persoane este strict interzisă şi atrage anularea cardului.
Art.8 Operatorul de transport public local realizează pe fiecare unitate de învățământ o
situație care va cuprinde numărul de documente de transport emise şi lista cu beneficiarii
acestora.
Art.9 Operatorul de transport public local răspunde de realitatea, legalitatea şi exactitatea
datelor prezentate la decontare.
Art.10 Operatorul de transport public local emite factură fiscală în cuantum de 50% din
suma de plată pentru fiecare unitate de învățământ şi 50% pentru comuna Mihalț. Plata se face în
baza validărilor legitimaţiilor de transport de tip card în mijlocul de transport, la tariful aprobat,
dar nu mai mult decât tariful pentru abonament.
Art.11 Aprobă protocolul ce se va încheia între Comuna Mihalț, Inspectoratul Școlar
Județean Alba și operatorul de transport public local de persoane autorizat, în forma prevăzută în
anexă.
Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.12 Împuternicește pe domnul Primar Flavius Breaz să semneze, în numele și pe
seama comunei Mihalț, protocolul prevăzut la art. 11.
Art.13 Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare
Art.14 Prezenta hotărâre se comunică către :
− Primarul comunei Mihalț
− Instituția Prefectului – Judeţul Alba
− Birou buget finanțe, impozite și taxe, contabilitate
− STP SA Alba Iulia
− Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local
− Inspectoratul Școlar Județean Alba
− Unitățile de învățământ acreditate/autorizate de pe raza municipiului Alba Iulia;
Mihalț, 21 septembrie 2020

Președinte de ședință,
Maria – Florina Comșa

Contrasemnează secretar,
Mariana Salcău

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 92% din numărul
consilierilor în funcție (100% din numărul consilierilor prezenți).

ROMÂNIA
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Anexa la HCL nr. 56/2020

PROTOCO L
Încheiat azi _______________

În temeiul dispozițiilor :
- Legii nr. 1/2011 – Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare
- Hotărârii de Guvern nr. 435/2020 privind aprobarea procedurii de decontare a
cheltuielilor de transport al elevilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor
metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar şi cu metroul pentru
elevi şi studenți, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017
Încheiat între
- COMUNA MIHALȚ, CUI 4562338, cu sediul în Mihalț, nr. 635, jud. Alba, reprezentat
legal prin Dl. Flavius Breaz - primar,
- Inspectoratul Școlar Județean Alba, CUI ......, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str.
Gabriel Bethlen, nr. 7, reprezentat legal prin Dl. Sandu Cornel, Inspector Școlar General,
- STP SA Alba Iulia, CUI 1758080, cu sediul mun. Alba Iulia, blv. Republicii nr. 27,
reprezentată legal prin dl. Stelian Nicola, Director general
a intervenit prezentul protocol care are drept scop reglementarea fluxului de documente
aferente decontării cheltuielilor ocazionate de transportul gratuit al elevilor din învățământul
preuniversitar acreditat/autorizat, cu domiciliul în comuna Mihalț, cu următoarele clauze :
1. Inspectoratul Școlar Județean Alba va transmite operatorului de transport și Primăriei
comunei Mihalț, în termen de 5 zile de la data încheierii prezentului protocol, lista tuturor
unităților de învățământ preuniversitar acreditat/autorizat din municipiul Alba Iulia, precum și
lista cu elevii care aparțin de aceste unități de învățământ și care nu pot fi școlarizați în
localitatea de domiciliu. Lista va cuprinde următoarele : numele și prenumele elevilor, adresa de
domiciliu și codul numeric personal al acestora.
2. Lista prevăzută la pct. 1 se va transmite trimestrial sau ori de câte ori intervin
modificări cu privire la situația elevilor.
3. Operatorul de transport va emite legitimații de călătorie tip card, cu valabilitate lunară,
doar elevilor care se regăsesc în listele prevăzute la pct. 1, în baza în baza actului de
identitate/certificatului de naștere al elevului și a carnetului de elev emis de unitatea de
învățământ, vizat prin ștampilă pentru anul în curs.
4. Până în data de 5 a fiecărei luni, operatorul de transport va întocmi pentru fiecare
unitate de învățământ o situație care va cuprinde : ID card eliberat, numele și prenumele
beneficiarului, codul numeric personal, data și ora validării cardului, traseul și mijlocul de
transport folosit, valoarea călătoriei și suma facturată pentru fiecare card utilizat.
5. Până în data de 10 a fiecărei luni, operatorul de transport va emite factură fiscală către
fiecare unitate de învățământ reprezentând contravaloarea validărilor legitimaţiilor de transport

de tip card în mijlocul de transport în luna anterioară, la tariful aprobat, dar nu mai mult decât
tariful pentru abonament. Factura va fi însoțită de situația prevăzută la pct. 3.
6. Până în data de 10 a fiecărei luni, operatorul de transport va emite factură fiscală către
municipiul Alba Iulia reprezentând contravaloarea validărilor legitimaţiilor de transport de tip
card în mijlocul de transport în luna anterioară, la tariful aprobat, dar nu mai mult decât tariful
pentru abonament, pentru total număr de beneficiari. Factura va fi însoțită de situația prevăzută
la pct. 3
7. Facturile fiscale emise se achită atât de fiecare unitate de învățământ cât și de Comuna
Mihalț în termen de 30 de zile de la data emiterii acesteia.

Comuna Mihalț
Primar,
Flavius Breaz

Inspectoratul Școlar Județean Alba
Inspector Școlar General
SANDU CORNEL

STP SA Alba Iulia
Director General
NICOLA STELIAN

Mihalț, la 21 septembrie 2020

Președinte de ședință,
Maria – Florina Comșa

Contrasemnează,
secretar general comună
Mariana Salcău

