
                                  
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 16/2014 
privind  acordarea  unor  facilitati  la  transport ul  public  local 

pentru elevi in anul 2014  
 
 

Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al domnului primar privind  acordarea  unor  

facilitati  la  transportul  public  local pentru elevi în anul 2014,  
Văzând dispozitiile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile 

si completarile ulterioare, Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificarile si 
completarile ulterioare, art. 84 alin. (1) si (2), art. 105 alin. (2) lit. e)  din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

Având în vedere dispozitiile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2 şi pct. 14 din Legea 
nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

In temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 

 
H  O  T  Ă  R  E  Ş  T  E: 

 
 

Art.1.  – Se aprobă subvenţionarea parţială a valorii unui abonament stabilit pe durata semestrelor 
şcolare pentru anul 2014, pentru elevii din unităţile de învăţământ obligatoriu liceal acreditat/autorizat din 
municipiul Târgu Secuiesc, care circulă cu mijloacele de transport în comun.  

 Art.2.   – Subvenţia acordată de către Consiliul Local se stabileşte la valoarea diferenţei dintre costul 
total al unui abonament şi valoarea subvenţionată de către Ministerul Educaţiei, dar nu mai mult de 50% din 
valoarea abonamentului. 

Art.3.  – Subvenţia prevăzută la art. 1 şi 2 se acordă începând cu 1 martie 2014, pentru elevii care au 
domiciliul stabil pe raza administrativ teritorială a municipiului Târgu Secuiesc.   

Art.4.  – Decontarea facilităţilor acordate prin prezenta hotărâre se va realiza de către primarul 
municipiului Târgu Secuiesc, în calitate de ordonator principal de credite, pe baza situaţiilor lunare primite de la 
instituţiile de învăţământ obligatoriu liceal acreditat/autorizat din municipiul Târgu Secuiesc, la care se vor ataşa 
copiile xerox ale abonamentelor ce urmează a fi decontate.   

Art.5.  – Fondurile necesare pentru acoperirea facilităţilor acordate prin prezenta hotarâre vor fi 
asigurate din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Târgu Secuiesc. 

Art.6.  – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează dl.primar al municipiului Târgu 
Secuiesc precum şi directorii unităţilor de învăţământ. 

 
Târgu Secuiesc, la  6 februarie 2014 
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