
ROMÂNIA P R O I E C T Avizat 

JUDEŢUL ARAD  S E C R E T A R 

MUNICIPIUL ARAD  Lilioara Stepanescu  

CONSILIUL LOCAL Nr.358/22.09.2017  

H O T Ă R Â R E A  nr.  ______ 

     din _______________  

privind aprobarea modificării tarifelor la transportul de călători 

 efectuat cu autobuzele și tramvaiele în municipiul Arad 

 

 

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în expunerea de motive  

nr. 61159/15.09.2017, 

Luând în considerare raportul de specialitate al Serviciului Transport Public, Autorizare 

Activități Economice, înregistrat cu nr. 61161/15.09.2017, 

Având în vedere Capitolul V din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport 

public local prin concesiune nr. 14685/10.03.2014, încheiat între Municipiul Arad și S.C. 

Compania de Transport Public S.A. Arad, 

Analizând Secțiunea a 3-a din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare 

pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 272/2007 pentru  aprobarea Normelor-cadru 

privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de 

persoane, 

 Ținând cont de solicitările nr. 5959/31.07.20177 și nr. 6982/07.09.2017 ale Companiei de 

Transport Public S.A. Arad înregistrate la Primăria Municipiului Arad cu nr. 50748/01.08.2017 

și nr. 59450/08.09.2017 de majorare a tarifelor pentru transportul urban de călători, 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. d), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. 

(1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare,  

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

 

 Art.1. Se aprobă tarifele la transportul de călători cu tramvaiul și autobuzul în municipiul 

Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art.2.  La data aprobării prezentei hotărâri se abrogă prevederile Hotărârii Consiliului 

Local al Municipiului Arad nr. 201/2013.  

 

Art. 3.  Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către S.C. Compania de Transport 

Public S.A. Arad și se va comunica celor interesați prin intermediul Serviciului Administrație 

Publică Locală. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR  

 
 

STPAAE 

Red./Dact. Liliana Florea  
Cod PMA-S1-01 



Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. __________/_______________ 
 

 

 

Nr. crt 
Specificație 

Tarif  
Lei 

(TVA inclus) 

  

I.Transport calatori pe baza de bilet   

1.  transport urban 3,00 

2.  transport preorasenesc pana la dist de:   

2.1.  5 km 3,00 

2.2. 10 km 6,00 

2.3.  15 km 7,00 

2.4. 20 km 9,00 

2.5. 25 km 10,00 

II.Transport calatori pe baza de abonament   

1.Transport pe baza de abonamente integrale  

1.1. abonament toate liniile urbane 90,00 

1.2. abonament nenominalizat toate liniile urbane 135,00 

1.3. abonament nenominalizat toate liniile urb+suburb 400,00 

1.4. abonament pt.transp.preorasenesc pana la dist de: 

1.4.1.  5 km 60,00 

1.4.2. 10 km 120,00 

1.4.3. 15 km 150,00 

1.4.4. 20 km 180,00 

1.4.5. 25 km 210,00 

2.Transport pe baza de abonament saptamanal 

2.1.  abonament toate liniile urbane 33,00 

2.2. abonament pt.transp.preorasenesc pana la dist de: 

2.2.1. 5 km 22,00 

2.2.2. 10 km 39,00 

2.2.3. 15 km 52,00 

2.2.4. 20 km 63,00 

2.2.5. 25 km 72,00 

3.Transport pe baza de abonamente la 2(doua) saptamani 

3.1. abonament toate liniile urbane 60,00 

3.2. abonament pt.transp.preorasenesc pana la dist de: 

3.2.1. 5 km 35,00 

3.2.2. 10 km 64,00 

3.2.3. 15 km 90,00 

3.2.4. 20 km 100,00 

3.2.5. 25 km 120,00 

4.transport calatori pe baza de abonament lunar redus 50%  

4.1. abonament toate liniile urbane 48,00 

5.Transport pe baza de abonament saptamanal redus 50% 

5.1. abonament toate liniile urbane 16,50 

III. Legitimații  

1. Legitimatii calat. Ptr.1 zi valabile toate liniile urbane 12,00 

2. 
 

Legitimația de 1 zi pentru familie (min. 3 persoane- 
max. 7  
persoane)  11 lei /persoană 



3. Legitimație de 1 zi pentru grup (min. 8 persoane) 10 lei /persoană 

IV. Bilete suprataxă urban 50,00 

 

 

 

NOTĂ: 

 
  În cazul achizițiilor de abonamente se pot aplica următoarele discounturi: 
 

Discount pentru agenți economici și instituții publice care 
achiziționează lunar min. 10 abonamente 

1,5% din valoarea 
facturii 

Discount pentru agenți economici și instituții publice care 
achiziționează lunar min. 50 abonamente 

2,5% din valoarea 
facturii 

Discount pentru achiziția în avans a abonamentului pentru 1 an 
de zile 100 lei (inclusiv TVA) 



 

 

 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD 

nr. 61159/15.09.2017 

 

 

 

 

 

În temeiul Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală şi al Regulamentului de Organizare 

şi Funcţionare al Consiliului Local Municipal Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al 

Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre, referitor la modificarea tarifelor la transportul de călători 

efectuat cu autobuzele și tramvaiele în municipiul Arad, în susținerea căruia formulez următoarea  

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

Având în vedere Capitolul V din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public 

local prin concesiune nr. 14685/10.03.2014, încheiat între Municipiul Arad și S.C. Compania de 

Transport Public S.A. Arad; 

Analizând Secțiunea a 3-a din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru 

Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 272/2007 pentru  aprobarea Normelor-cadru privind 

stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane; 

 Ținând cont de solicitarea nr. 20748/01.08.2017 a Companiei de Transport Public S.A. Arad de 

majorare a tarifelor pentru transportul urban de călători; 

 

Apreciez ca fiind oportună adoptarea hotărârii privind aprobarea modificării tarifelor la 

transportul de călători efectuat cu autobuzele și tramvaiele în municipiul Arad. 
 

 

 

PRIMAR 

Gheorghe Falcă 

 

 

 

 



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD       AVIZAT 

DIRECŢIA COMUNICARE        PRIMAR 

Serviciul Transport Public, Autorizare Activități Economice           Gheorghe Falcă 

Nr. 61161/15.09.2017 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

Referitor la : expunerea de motive înregistrată cu nr. 61159/15.09.2017 a domnului Gheorghe Falcă, 

Primarul Municipiului Arad, privind aprobarea modificării tarifelor la transportul de călători efectuat cu 

autobuzele și tramvaiele în municipiul Arad. 

 

Considerente generale:  

Prin Nota de fundamentare întocmită de Compania de Transport Public S.A. Arad, înregistrată la 

Primăria Municipiului Arad cu numărul 50748/01.08.2017, compania solicită majorarea tarifelor la 

transportul public efectuat cu tramvaiele și autobuzele în municipiul Arad. Ultima majorare a tarifelor 

solicitată de Compania de Transport Public S.A. și aprobată de Consiliul Local al Municipiului Arad  a 

fost realizată în anul 2013. 

Majorarea tarifelor de transport a fost supusă avizării Consiliului de Administrație, în acest sens fiind 

emise Decizia nr. 21/26.07.2017 și Decizia nr. 32/07.09.2017. 

Din verificarea datelor puse la dispoziție de Compania de Transport Public S.A. Arad s-a constatat 

faptul că majorarea propusă respectă prevederile Ordinului  nr. 272/2007, condiție legală impusă și prin 

contractul de delegare a serviciului de transport public local. 

 

Considerente juridice:  

- prevederile art. 8, alin. (3) litera k) și ale art. 9, alin. (2) litera d) din Legea nr. 51/2006 Legea 

serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile art. 17, alin. (1) litera m) și a art. 18, alin. (1), litera b) din Legea nr. 92/2007 Legea 

serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Capitolului V din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public 

local prin concesiune nr. 14685/10.03.2014, încheiat între Municipiul Arad și S.C. Compania de 

Transport Public S.A. Arad; 

- prevederile Secțiunii a 3-a din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru 

Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 272/2007 pentru  aprobarea Normelor-cadru 

privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de 

persoane; 

În considerarea aspectelor enumerate mai sus, 

 

P R O P U N E M: 

 

Aprobarea modificării tarifelor la transportul de călători cu tramvaiul și autobuzul în municipiul 

Arad, după cum urmează: 

Specificatie 
Tarif în lei cu TVA inclus 

actual propus 

I.Transport calatori pe baza de bilet     

    transport urban 2,00 3,00 

    transport preorasenesc pana la dist de:   

                                               -  5 km 2,00 3,00 

                                                                - 10 km 4,00 6,00 

                                                                - 15 km 5,00 7,00 



                                                                - 20 km 6,00 9,00 

                                                                - 25 km 7,00 10,00 

II.Transport calatori pe baza de abonament    

1.Transport pe baza de abonamente integrale   

    abonament toate liniile urbane 65,00 90,00 

    abonament nenominalizat toate liniile urbane 90,00 135,00 

    abonament nenominalizat toate liniile urb+suburb 300,00 400,00 

    abonament pt.transp.preorasenesc pana la dist de:     

                                                                -   5 km 40,00 60,00 

                                                                - 10 km 80,00 120,00 

                                                                - 15 km 100,00 150,00 

                                                                - 20 km 120,00 180,00 

                                                                - 25 km 140,00 210,00 

2.Transport pe baza de abonament saptamanal    

    abonament toate liniile urbane 22,00 33,00 

    abonament pt.transp.preorasenesc pana la dist de:   

                                                                -   5 km 15,00 22,00 

                                                                - 10 km 26,00 39,00 

                                                                - 15 km 35,00 52,00 

                                                                - 20 km 42,00 63 

                                                                - 25 km 48,00 72 

3.Transport pe baza de abonamente la 2(doua) saptamani 

    abonament toate liniile urbane 40,00 60 

    abonament pt.transp.preorasenesc pana la dist de:   

                                                                -   5 km 25,00 35,00 

                                                                - 10 km 43,00 64 

                                                                - 15 km 60,00 90 

                                                                - 20 km 70,00 100 

                                                                - 25 km 80,00 120 

4.Transport calatori pe baza de abonament lunar redus 50% 

 abonament toate liniile urbane 32,50 48 

5.Transport pe baza de abonament săptămânal redus 50% 

 abonament toate liniile urbane 11,00 16,5 

III.Legitimatii  

Legitimații calat. ptr.1 zi valabile toate liniile urbane 

 8,00 12 

Legitimația de 1 zi pentru familie (min. 3 persoane- max. 

7 persoane)  11 lei /persoană 



Legitimație de 1 zi pentru grup (min. 8 persoane)  10 lei /persoană 

IV. Bilete suprataxă urban 30,00 50 

 

 
  În cazul achizițiilor de abonamente se pot aplica următoarele discounturi: 
 

Discount pentru agenți economici și instituții publice care 
achiziționează lunar min. 10 abonamente 

1,5% din valoarea 
facturii 

Discount pentru agenți economici și instituții publice care 
achiziționează lunar min. 50 abonamente 

2,5% din valoarea 
facturii 

Discount pentru achiziția în avans a abonamentului pentru 1 an 
de zile 100 lei (inclusiv TVA) 

 

 Anexăm prezentului raport documentație transmisă de către operatorul S.C. COMPANIA DE 

TRANSPORT PUBLIC S.A. Arad. 

 

 

 

 Director executiv,        Şef Serviciu, 

   Eliza Barbura       Liliana Florea 

 

 

 

 

 

 

     Viza Serviciului Juridic Contencios 

     Nume prenume _________________________ 

     Semnătura  _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
STPLAAE 

Red/Dact. Florea Liliana  


