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REFERAT 
Pentru modificarea Anexei la HCL nr. 171/2003, privind aprobarea tarifelor pentru 

transportul urban de calatori din municipiul Timisoara 
 
 
 

Prin HCL nr. 171/29.07.2003, în Anexa 1, s-a aprobat introducerea biletului de 
calatorie cu suprataxa, la solicitarea R.A. Transport Timisoara. 

La momentul respectiv, am fost de acord cu introducerea acestui tip de bilete de 
calatorie în ideea de a oferi calatorului grabit sau neglijent posibilitatea cumpararii biletului de 
calatorie în mijlocul de transport în comun, la solicitarea acestuia. 

De la intrarea în vigoare a HCL nr. 171/2003, practica a dovedit ca prin eliberarea 
acestui bilet cu suprataxa s-a încurajat utilizarea mijloacelor de transport în comun în mod 
fraudulos, la risc, de catre publicul calator. Acest fapt a condus la scaderea veniturilor regiei 
pe de o parte si instituirea pe de alta parte din partea regiei a unei noi practici în efectuarea 
controlului, înlocuind prevederile HCL nr. 349/2002, privind constatarea si sanctionarea 
contraventiilor pe teritoriul municipiului Timisoara, cu sanctionarea calatoriei frauduloase 
prin eliberarea de bilete cu suprataxa. 

Având în vedere ca sumele încasate prin eliberarea acestor bilete cu suprataxa se fac 
venit la bugetul R.A. Transport Timisoara, s-a ajuns pâna la impunerea unei norme lunare 
pentru fiecare controlor în conditionarea primirii retributiei. 

Având în vedere cele expuse mai sus si considerând ca HCL nr. 349/2002 prevede 
sanctionarea calatoriei fara bilet, propunem suspendarea utilizarii în continuare a acestui tip 
de bilete. 
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