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REFERAT 
privind modificarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni 

ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, aprobat prin HCLMT nr. 192/23.11.2012 
 

  
 Consiliul Local al Municipiului Timişoara, prin Hotărârea nr. 192/23.11.2012, a aprobat Protocolul 
de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi 
operatorului de transport. 

Potrivit art. 17 alin. (1) lit. i din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, 
consiliul local acordă facilităţi şi subvenţii operatorilor de transport rutier şi transportatorilor autorizaţi care 
efectuează transport public local de persoane, pentru asigurarea suportabilităţii costurilor de către utilizatori, 
susţinerea şi încurajarea dezvoltării serviciului, cu respectarea legislaţiei fiscale în vigoare. 

Conform 36 alin. (3) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, în exercitarea 
atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, 
toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii 
autonome, în condiţiile legii. 

Potrivit art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională, sistemul naţional de 
învăţământ preuniversitar cuprinde următorul nivel: învăţământul secundar superior sau liceal, care cuprinde 
clasele de liceu X-XII/XIII, cu următoarele filiere: teoretică, vocaţională şi tehnologică. Drept urmare pentru 
a benefecia de gratuitate şi elevii claselor a XIII – a sau postliceal propunem modificarea Protocolului de 
acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi 
operatorului de transport, aprobat prin HCLMT nr. 192/23.11.2012, după cum urmează: 

- secţiunea I - GRATUITĂŢI lit. g), astfel: 
 ,,g) Gratuitate pentru elevii din ciclul liceal sau postliceal care frecventează instituţiile de învăţământ din 
Municipiul Timişoara, pe baza cardului emis de R.A.T.T. în baza BI/CI  şi carnetului de elev vizat la zi, de 
la toate punctele de vânzare R.A.T.T., iar datele beneficiarilor se înregistrează şi se păstrează în format 
electronic.  
Facilitatea se acordă elevilor, indiferent de forma de şcolarizare, inclusiv în vacanţe “.  
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