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EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE 

HOTĂRÂRE 
completarea HCL nr.151/03.04.2018 privind actualizarea, modificarea şi completarea 

tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexele la 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 243/20.12.2016 

 
 

 
          1. Descrierea situatiei actuale 
          Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 243/20.12.2016 s-a aprobat completarea tarifelor la 
transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 34/02.02.2016 precum si tarifului lei/km pentru 
transportul cu autobuzul şi troleibuzul. 
            Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 151/03.04.2018 s-a aprobat actualizarea, modificarea 
şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în 
Anexele la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 243/20.12.2016. 
           Ca urmare a constituirii alianţei între oraşele Timişoara, Arad, Oradea şi Cluj-Napoca -
,,Alianţa Vestului” - se consideră oportună  inserarea unei prevederi în HCL nr.151/2018, prin 
care abonamentele generale pe mijloacele de transport in comun din celelalte oraşe semnatare: 
Cluj – Napoca, Oradea şi Arad să fie valabile pe raza municipiului Timişoara. Prevederea se 
aplică în condiţiile în care municipiul Oradea, municipiul Arad şi municipiul Cluj – Napoca, 
adoptă hotărâri de consiliu prin care abonamentul  “GENERAL”  de pe raza municipiului 
Timişoara să fie recunoscut în aceste oraşe. 

2.Schimbari preconizate și rezultate așteptate 
Această completare va intari relatiile de prietenie si incredere existente intre cele 4 orase 

si in scopul incurajarii cresterii vizitatorilor intre cele 4 orase si adancirii relatiilor intre cetatenii 
oraselor mentionate.  
     3.Alte informatii - Nu este cazul. 

4. Concluzii 
Luând în considerare toate cele mai sus menţionate, consider oportun aprobarea, prin 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, a completarii HCLMT nr. 
151/03.04.2018 privind actualizarea, modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de 
călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexele la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara nr. 243/20.12.2016. 
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