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HOTĂRÂREA Nr. 68 
din 30 octombrie 2014 

privind acordarea gratuit ății la transportul public de persoane  pentru elevi și 
studenți - cetățeni ai comunei Domnești județul Ilfov, serviciu prestat de Regia 

Autonomă de Transport București 

 
Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţa ordinară de lucru 

Având în vedere: 
•  Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei Domnești dl. Boșcu Ninel 

Constantin; 
•  Expunerea de motive a Primarului comunei Domnești dl. Boșcu Ninel 

Constantin; 
• Raportul de specialitate al Compartimentului Finanțe-Contabilitate;  
• Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Domneşti; 
• prevederile art. 43, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare 

de utilităţi publice; 
• în baza art. 1 alin. (4) lit. l), alin. (6) lit. e), art. 17, lit. i), art.18, lit. b), art. 42 

alin.( 1-2)  şi art. 43, lit. a) şi b) din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de 
transport local, cu modificările şi completările ulterioare; 

• în conformitate cu prevederile art.84 alin. (1) și (3), art. 205 alin. (2) din 
Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională cu modificările şi completările 
ulterioare  şi a Ordinului nr. 4055/1996 privind  acordarea de reduceri 50% 
pentru transportul în comun auto, feroviar şi naval pentru elevi şi studenţi; 

• în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

• în  temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) și ( 2) lit. a) şi d) alin. (6) lit. a) pct. 2 
și pct. 14 şi alin. (9) precum și art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin.(1) lit.b) din 
Legea nr. 215/2001 privind  administraţia publică locală, republicată şi 
actualizată; 

HOTĂRĂŞTE:  

Art. 1 Aprobă acordarea gratuității la transportul public de persoane  efectuat cu 
mijloacele de transport  ale Regiei Autonome de Transport București pentru elevi 
și studenți - cetățeni ai comunei Domnești județul Ilfov, începând cu 01.11.2014, 
conform Anexei parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 
 



 
 
 
Art. 2  Acoperirea gratuităților va fi suportată din bugetul local al comunei 
Domnești.  
 
Art. 3 Pe perioada de aplicabilitate a prezentei hotărâri se suspendă Hotărârea 
Consiliului Local nr. 32/2012. 
 
Art. 4  Primarul comunei Domnești și serviciile implicate din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Domnești vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 
Art. 5 Comunicarea și aducerea la cunoștință publică se vor face, conform 
competențelor, prin grija secretarului comunei Domnești. 
 
 
               Preşedinte de şedinţă, 
                    GHIȚĂ GIGI                                                                                   

 
 
             
Contrasemnează, 

                                                                                  Secretar,  
                                                                                                Zanfir Maria          
 
 
 
    

 

 

Nr. 68 
Adoptată în şedinţa ordinară din 30.10.2014 
Cu un nr de ....15...voturi 
Din nr. total de ...15...consilieri prezenţi 
Aflaţi în exerciţiu 15 consilieri   
 

 

 

 

 

            



 Anexa la H.C.L. Nr. 68 / 30.10.2014 

Condițiile și documentele necesare pentru procurarea abonamentelor de către 
elevi și studenți 
 
ELEVI  
Documente necesare: 

• Carnetul de elev vizat pentru anul în curs cu menţiunea “curs de zi” sau 
“IF”(înv ăţământ cu frecvenţă), certificată prin semnătura şi ştampila unităţii 
de învăţământ emitentă; 

• Pentru elevi în vârstă de până la 14 ani: certificat de naştere însoțit de C.I./ 
Paşaport/Carte de rezidenţă al unuia dintre părinți (pentru dovada 
domiciliului în comuna Domnești, județul Ilfov).  

• C.I./Paşaport/Carte de rezidenţă ; 
• Certificat de căsătorie/ Hotărȃri ale instanţelor de judecată sau alte acte ale 

instituţiilor publice (dacă este cazul, pentru persoanele ce urmează cursurile 
unei şcoli postliceale, atunci cȃnd intervine o schimbare ce nu reiese din 
documentele prezentate). 

STUDENŢI  
Condiții și documente necesare: 

Beneficiază de gratuitate studenții înmatriculați la forma de învățământ cu 
frecvență, în baza următoarelor documente: 

• Legitimaţia de student cu menţiunea “curs de zi” sau “IF”(învăţământ cu 
frecvenţă), certificată prin semnătura şi ştampila unităţii de învăţământ 
emitentă; 

• C.I/Paşaport/Carte de rezidenţă; 
• Certificat de căsătorie/ Hotărȃri ale instanţelor de judecată sau alte acte ale 

instituţiilor publice (dacă este cazul, atunci cȃnd intervine o schimbare ce nu 
reiese din documentele prezentate). 


