
ROMÂNIA                                                  P R O I E C T                                              Avizat 
JUDEłUL ARAD                                                                                                 S E C R E T A R 
MUNICIPIUL ARAD         Doina Paul 
CONSILIUL LOCAL 
                                                 

H O T Ă R Â R E A  NR. _________ 
din _________________ 2009 

privind aprobarea tarifelor pentru transportul publ ic local de persoane prin curse regulate 
efectuat cu autobuzele 

 
  

Consiliul local al municipiului Arad, 
Având în vedere: 
- iniŃiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive înregistrată cu nr. 

36629 din 18 iunie 2009; 
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad; 
- raportul de specialitate al Biroului de transport public local nr. 36628 din 18 iunie 2009; 
- prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/10 aprilie 2007; 
- prevederile Ordinului 272 din 12 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind 

stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 56 din 26 februarie 2009 

privind aprobarea tarifelor pentru transportul public local de călători cu tramvaiele;  
- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 106 din 19 martie 2009 

privind aprobarea înfiinŃării serviciului comunitar de transport public local şi a Regulamentului de 
organizare şi funcŃionare a acestuia în municipiul Arad; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 119 din 31 martie 2009 
privind aprobarea subvenŃionării serviciilor de transport public local din municipiul Arad efectuat prin 
curse regulate cu autobuzele şi acordarea unor facilităŃi la transportul în comun cu autobuzele pe raza 
municipiului Arad; 

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. „d”, alin. (6) lit. „a” şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 
 

H O T Ă R Â R E: 
 

Art.1. Se aprobă tarifele pentru transportul public local de persoane prin curse regulate efectuat 
cu autobuzele, cu păstrarea cuantumului stabilit la  tarifele pentru transportul cu tramvaiele  aprobate 
prin Hotărârea Consiliului Local nr. 56 din 26.02.2009, privind aprobarea tarifelor pentru transportul 
public local de călători cu tramvaiele. 

Art. 2. Se abrogă prevederile punctului III din anexa la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Arad nr. 56 din 26 februarie 2009, privind aprobarea tarifelor pentru transportul public 
local de călători cu tramvaiele. 

Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 10 zile de la data  aducerii la cunoştinŃa 
publică. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către S.C. Compania de Transport Public 
S.A. Arad şi se va comunica celor interesaŃi prin grija Serviciului AdministraŃie Publică Locală. 

 
 
 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ                                               SECRETAR 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD 
Nr. 36629/18.06.2009 
 
 
 
 
 
 
                                            EXPUNERE  DE MOTIVE 
 
 
 
Domnul Gheorghe Falcă, Primarul Municipiului Arad 
 
Având în vedere: 
- prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/10 aprilie 2007; 
- prevederile Ordinului 272 din 12 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind 

stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 56 din 26 februarie 2009, 

privind aprobarea tarifelor pentru transportul public local de călători cu tramvaiele;  
- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 106 din 19 martie 2009, 

privind aprobarea înfiinŃării serviciului comunitar de transport public local şi a Regulamentului de 
organizare şi funcŃionare a acestuia în municipiul Arad. 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 119 din 31 martie 2009, 
privind aprobarea subvenŃionării serviciilor de transport public local din municipiul Arad efectuat prin 
curse regulate cu autobuzele şi acordarea unor facilităŃi la transportul în comun cu autobuzele pe raza 
municipiului Arad. 

 
 
Considerăm oportună promovarea unui proiect de hotărâre privind  aprobarea tarifelor pentru 

transportul public local de persoane  prin  curse regulate efectuat cu autobuzele precum şi anularea 
prevederilor privind cuantumul biletului de suprataxă pentru transportul public local de persoane prin 
curse regulate efectuat cu tramvaie în municipiul Arad. 

 
 
 
 
 
                                                       PRIMAR, 
                                               ing. Gheorghe Falcă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD 
DIRECłIA STRATEGII PUBLICE ŞI COMUNICARE 
BIROUL DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL 
Nr. 36628/18.06.2009 
 
                                                        RAPORT 
                                                     de specialitate 
 
Referitor la: expunerea de motive înregistrată cu nr. 36629/18.06.2009 a domnului Gheorghe 

Falcă, Primarul Municipiului Arad prin care se propune aprobare tarifelor pentru transportul public 
local de persoane  prin curse regulate efectuat cu autobuzele si anularea cuantumului biletului de 
suprataxă pentru transportul public local de persoane prin curse regulate efectuat cu tramvaiele  în 
municipiul Arad. 

 
Considerente generale: 
-faptul că, începând cu data de 31 martie 2009, s-a preluat subvenŃionarea la transportul prin 

curse regulate efectuat cu autobuze în municipiul Arad  de la Consiliul JudeŃean Arad 
-faptul că, cuantumul  tarifelor pentru transportul public local efectuat cu tramvaiele este 

stabilit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 56 din 26 februarie 2009 privind 
aprobarea tarifelor pentru transportul public local de călători cu tramvaiele 

-necesitatatea aprobarii tarifelor pentru transportul public local de persoane prin curse regulate 
efectuat cu autobuzele  şi a cuantumului biletului de suprataxă pentru transportul public local de 
persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze  şi  tramvaie în municipiul Arad, conform 
prevederilor legale. 

 
            Considerente juridice: 

Având în vedere: 
- prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/10 aprilie 2007;                             
- prevederile Ordinului 272 din 12 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind 
stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de 
persoane; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 56 din 26 februarie 2009 

privind aprobarea tarifelor pentru transportul public local de călători cu tramvaiele  
- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.106 din 19 martie 2009 

privind aprobarea înfiinŃării serviciului comunitar de transport public local şi a Regulamentului de 
organizare şi funcŃionare a acestuia în municipiul Arad. 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.119 din 31 martie 2009 
privind aprobarea subvenŃionării serviciilor de transport public local din municipiul Arad efectuat prin 
curse regulate cu autobuzele şi acordarea unor facilităŃi la transportul în comun cu autobuzele pe raza 
municipiului Arad. 

                                                      PROPUNEM: 
 
Aprobarea tarifelor pentru transportul public local de persoane prin curse regulate efectuat cu 

autobuzele şi anularea cuantumului biletului de suprataxă pentru transportul public local prin curse 
regulate efectuat cu tramvaiele în municipiul Arad, stabilit Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Arad nr. 56 din 26 februarie 2009 privind aprobarea tarifelor pentru transportul public local de călători 
cu tramvaiele. 

 
        Administrator public,                                                        Şef serviciu, 
           Claudia Macra                                                              Liliana Florea 
   


