
HOTĂRÂREA NR.151 
Din 20 Decembrie 2013 

privind acordarea unor gratuităţi pe mijloacele de transport public local de călători 
aparţinând S.C. General Public Serv S.A., pentru elevii din învăţământul primar şi 
secundar inferior, beneficiari ai programului "A doua şansă", din oraşul Buftea 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

Având in vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate comun întocmit de către Compartimentul de transport public 

local şi Directia Economică; 
• Adresa nr. 631/28.11.2013 a Şcolii Gimnaziale nr. 3 Buftea; 
• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină şi avizul Comisiei pentru Activităţi 

Economice şi Financiare; 

În conformitate cu: 
• Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
• Prevederile art. 17 alin. (1) lit. i) şi lit. o) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de 

transport public local; 
• Prevederile art. 30 alin. 2), art. 84 alin. 2), art. 105 pct. 2 lit. e) din Legea nr. 1/2011 

a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Prevederile art. 36 alin. (2), lit. d) coroborat cu alin . (6), lit. a) pct. 1, 2, 14 din Legea 

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată , cu modificările şi 

completările ulterioare; 
În temeiul art. 45 alin. (1) şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. (1) începând cu data prezentei hotărâri se aprobă transportul gratuit pe 
mijloacele de transport public local de călători aparţinând operatorului de transport S.C. 
General Public Serv S.A, respectiv liniile 101 şi 102, pentru deplasarea la şcoală a elevilor 
din învăţământul primar şi secundar inferior, beneficiari ai programului "A doua şansă". 

(2) Transportul beneficiarilor prevăzuţi la alin.1 se face pe baza adeverinţei lunare 
eliberată de unitatea de învăţământ, din care să reiasă în mod expres că sunt beneficiari ai 
programului "A doua şansă" şi conform orarului de studii stabilit de unitatea de învăţământ. 

Art. 2. Decontarea facilităţilor acordate potrivit art.1 din prezenta hotărâre se va 
realiza din bugetul local al oraşului Buftea. 



Art. 3. Deplasarea cu mijloacele de transport în comun, se efectuează cu 
respectarea "Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului subvenţionat de 
transport public local prin curse regulate", din oraşul Buftea aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 98 /2011. 

Art. 4. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului Oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate, instutiţiei de învăţământ, S.C. General Public Serv S.A., în 
vederea aducerii la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 
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