
 
 
 

REFERAT 
privind modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în 

Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la HCL nr. 62/01.03.2011 
 
 

 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 62/01.03.2011 s-a aprobat modificarea tarifelor 
prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local  nr. 225/29.06.2010. 
 Prin adresa cu nr. 16443 din data de 01.11.2011, înregistrată la Primăria Municipiului 
Timişoara cu nr. RE2011-002826/18.11.2011, Regia Autonomă de Transport Timişoara 
solicită modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători. 
 Pentru a veni în sprijinul călătorilor, tarifele la transportul urban nu se modifică faţă 
de anul 2011. La secţiunea tarif social s-au introdus şi elevii ciclului primar şi gimnazial, iar 
tariful este cel prevăzut în Anexa. 

Se propune introducerea unui nou titlu de călătorie ,,Bilet: 1 călătorie vândut în 
mijlocul de transport, inclusiv expres”. Datorită cheltuielilor suplimentare legate de 
distribuţia biletelor în mijloacele de transport acest tarif este de 5 lei.  

Tarifele călătoriilor din portofelul electronic au rămas neschimbate în scopul  
încurajării  călătoriilor cu acest instrument modern de plata. Din acelaşi motiv  se propune 
renunţarea  la biletul cu 2 călătorii. 

Menţionăm că modificarea tarifelor la transportul urban de călători a fost aprobată de 
Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara  prin Hotărârea nr. 
109/03.11.2011. 

Potrivit art. 17 alin. (1) lit. m) şi o) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport 
public local, consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti au următoarele atribuţii: 
- stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public 
local de persoane, cu respectarea prevederilor legale privind modalitatea de gestionare a 
serviciului; 
- asigurarea resurselor bugetare pentru susţinerea totală sau parţială a costurilor de transport 
public de persoane pentru unele categorii sociale defavorizate, stabilite prin hotărâri ale 
consiliilor locale, ale consiliilor judeţene, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, 
după caz, ori prin lege. 
   Articolul 43 lit. b) şi d) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local 
stipulează că procedura de stabilire a tarifelor percepute pentru prestarea serviciului de 
transport public local de persoane trebuie să ţină seama, printre altele, de următoarele reguli: 
 - tarifele se actualizează periodic prin indexare cu indicele de creştere a preţurilor de 
consum, prin hotărâre a consiliilor locale, consiliilor judeţene sau a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti, după caz; 
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- modificarea tarifelor sau a subvenţiilor se aprobă prin hotărâre a consiliilor locale, 
consiliilor judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz. 

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 421/13.12.2011 privind 
aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi Regia 
Autonomă de Transport Timişoara pentru acordarea unor înlesniri la costul abonamentelor pe 
mijloacele de transport în comun în municipiul Timişoara în anul 2012, precum şi Hotărârea 
Consiliului Local nr. 390/13.12.2011 privind aprobarea  modalităţii de acordare a gratuităţii 
la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, conform Legii nr. 
448/2006; 
 Conform O.U.G. nr. 148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul 
serviciilor de transport local de călători şi O.U.G. nr. 36/2001 privind regimul preturilor şi 
tarifelor reglementate care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei, tarifele Regiei 
Autonome de Transport Timişoara nu se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei. 
 Ţinând cont de toate cele mai sus prezentate propunem modificarea şi completarea 
tarifelor prevăzute în Anexa la HCL nr. 62/01.03.2011 la transportul urban de călători în 
Municipiul Timişoara, conform anexei. 
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