
Municipiul Iași Consiliul Local 

HOTĂRÂRE 

privind completarea art. 1 alin. (1) și (2) din H.C.L. nr. 63/2016 - privind susținerea 

de către Consiliul Local al Municipiului Iași, a biletelor și abonamentelor cu 

reducere, pentru elevi/studenți și modificarea H.C.L. nr. 231/2018 

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 20.12.2019; 

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a 

Consiliului Local al Municipiului Iași; 

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a 

Consiliului Local al Municipiului Iași; 

Având în vedere referatul de aprobare nr. 110429 din 11.10.2019, întocmit de către 

Direcția Tehnică și Servicii Comunitare - Biroul Reglementare Transporturi Urbane; 

Având în vedere Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

Având în vedere Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local si a caietului de 

sarcini-cadru al serviciilor de transport public local; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 63 din 31 martie 2016 

prin care s-a aprobat susținerea de către Consiliul Local al Municipiului Iași, a biletelor și 

abonamentelor cu reducere, pentru elevi și studenți; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 231 din 30 mai 2018 

prin care s-a aprobat tarifele tichetelor de călătorie valabile pe mijloacele de transport 

ale Societății Compania de Transport Public S.A. Iași; 

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local 

prin concesiune în Municipiul Iași nr. 100098 din 02.10.2018, încheiat între Municipiul 

Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 

administratia publica, republicata ; 



Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu 

modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta 

nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ; 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1. (1) Se aprobă completarea art. 1 alin. (1) și (2) din H.C.L. nr. 63/2016, astfel: 

 (1)    Elevii din învățământul preuniversitar autorizat/acreditat, 

cu domiciliul/reședința în Municipiul Iași, pe tot parcursul anului calendaristic. 

 (2)    Studenți înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de 

învățământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani, 

cu domiciliul/reședința în Municipiul Iași, pe timpul anului universitar. 

Art.2. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 231/2018, respectiv tichetele 

de călătorie cu preț redus, pentru elevi și studenți, astfel: 

(1) "Abonament unic 2 zone - 30 zile, tarif redus 55,00 lei (40,00 lei UAT Iași, 15,00 lei UAT 

raza zonei 2)”, aprobat prin H.C.L. nr. 231/30.05.2018, devine: 

<< Abonament unic 2 zone - 30 zile, tarif redus 70,00 lei. 

Tariful integral de 110,00 lei va fi suportat astfel: 40,00 lei UAT Iași și 70,00 lei 

beneficiarul>>. 

(2) Abonament unic 2 zone - 7 zile, tarif redus 55,00 lei (10,00 lei UAT Iași, 5,00 lei UAT 

raza zonei 2)”, aprobat prin H.C.L. nr. 231/30.05.2018, devine: 

<< Abonament unic 2 zone - 7 zile, tarif redus 20,00 lei. 

Tariful integral de 30,00 lei va fi suportat astfel: 10,00 lei UAT Iași și 20,00 lei 

beneficiarul>>. 

 (3)    Beneficiarii vor suporta aceste costuri până când UAT-urile din zonele 2, vor 

adopta Hotărâri de Consiliu prin care vor susține financiar tichetele de călătorie 

cu preț redus pentru elevi și studenți. 

Art. 3. Se aprobă vânzarea de către Compania de Transport Public S.A. Iași a tichetelor 

de călătorie cu preț redus, pentru elevi și studenți, pentru zona 2, respectiv: 

abonamentul unic zona 2 - 30 zile și abonamentul unic zona 2 - 7 zile, de la momentul 



de când UAT-urile din zonele 2 vor adopta Hotărâri prin care vor susține financiar 

tichetele de călătorie cu preț redus, pentru elevi și studenți. 

Art. 4. Se aprobă încheierea unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii 

serviciului de transport public local, prin concesiune în Municipiul Iași, nr. 100098 din 

02.10.2018, care să conțină completările și modificările din prezenta hotărâre. 

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; 

Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Tehnice și Servicii 

Comunitare ; Societatii Compania de Transport Public Iași S.A. și Instituției Prefectului 

Județului Iași. 

Art. 6. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată 

intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Economică și 

Finanțe Publice Locale; Direcția Tehnică și Servicii Comunitare; Societatea Compania de 

Transport Public Iași S.A. . 

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul 

de Informații pentru Cetățeni. 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate, 

Mihai Liviu Gavril                     Secretar General, Denisa Liliana Ionascu 

Consilier local, 

Nr. 455 din 20 decembrie 2019 

 


