JUDETUL ARGEȘ
MUNICIPIUL PITEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind acordarea unor facilități pentru studenții înmatriculați în instituțiile
de învățământ superior acreditate din Municipiul Pitești
pe transportul public local
Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a d-lui consilier local Avrămescu Tiberiu Cristian;
- Raportul nr. ……….al ………….;
Având în vedere prevederile art. 17, alin. 1, lit. i din Legea nr. 92/2007 privind
serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 17, alin. 2.
din Anexa la Ordinul ANRSC nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea,
ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, precum
și ale art. 205, alin 2 din Legea educației naționale nr. 1/2011;
În temeiul dispozițiilor art.46 alin.(6) din Legea administrației publice locale nr
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Începând cu data de 1 octombrie 2015 studenții înmatriculați în instituțiile
de învățământ superior acreditate din Municipiul Pitești beneficiază de reducerea cu 50% a
tarifelor la abonamentele pentru transportul public local de călători prestat de S.C.
PUBLITRANS 2000 S.A.
Art. 2. Abonamentele vor fi eliberate de S.C. Publitrans 2000 S.A. prin intermediul
caselor de bilete proprii pe baza următoarelor documente:
a) actul de identitate;
b) carnet de student vizat pe anul universitar în curs;
c) adeverință care să ateste că solicitantul urmează cursurile unei instituții de
învățământ superior acreditate din Municipiul Pitești.
Art. 3. Abonamentele emise conform prevederilor art. 1 vor avea un format special,
care să permită beneficiarilor să recupereze cealaltă cotă de 50% din contravaloarea
abonamentului ce se acordă din bugetul de stat, prin intermediul instituțiilor de învățământ
superior. Aceste abonamente nu vor fi transmisibile.
Art. 4. Fondurile necesare pentru acordarea acestor facilități se suportă din bugetul
Municipiului Pitești.
Art. 5. Răspund de aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri
Primarul Municipiului Pitești și S.C. PUBLITRANS 2000 S.A.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Proiectul de hotărâre este legal
SECRETAR
Iosiv Cerbureanu
Pitești
Nr. ….. din …...09.2015

JUDEȚUL ARGEȘ
MUNICIPIUL PITEȘTI
CONSILIUL LOCAL
EXPUNERE DE MOTIVE
pentru inițierea unui proiect de hotărâre privind
acordarea unor facilități pentru studenții înmatriculați în instituțiile de învățământ
superior acreditate din Municipiul Pitești
pe transportul public local
În temeiul art. 45 alin. 6 din Legea administrației publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, am inițiat un proiect de hotărâre
privind acordarea unor facilități pentru studenții înmatriculați în instituțiile de învățământ
superior acreditate din Municipiul Pitești pe transportul public local.
În anul universitar 2013 – 2014, conform datelor furnizate de Anuarul
Statistic al României, în cele două universități acreditate din Municipiul Pitești, respectiv
Universitatea din Pitești și Universitatea Constantin Brâncoveanu, erau înscriși un număr
de 7962 de studenți. Conform acelorași date, din perspectiva numărului de studenți,
Piteștiul este cel mai mare centru universitar din Regiunea Sud-Muntenia, depășind
Ploieștiul (6631 de studenți în anul universitar 2013 – 2014) și Târgoviște (4925 de
studenți în anul universitar 2013 – 2014).
Importanța Municipiului Pitești ca centru universitar necesită o preocupare
mai sporită a autorităților publice locale în această direcție. Sigur că autoritățile locale nu
se pot implica în finanțarea învățământului superior, așa cum poate face în cazul
învățământului preșcolar, primar, gimnazial și liceal. Dar se poate implica în alte moduri,
cum ar fi de exemplu în acordarea de facilități pentru studenți, inclusiv prin
subvenționarea unei părți din tariful abonamentelor pe transportul public local de călători.
Astfel, art. 205, alin 2 din legea nr. 1/2011 (Legea învățământului), precizează că ”în
timpul anului școlar, studenții beneficiază de tarif redus cu minimum 50% pe mijloacele
de transport local în comun, transportul intern auto, feroviar și naval”. De asemenea, art.
17, alin. 1, lit. i din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local
permite ”acordarea de facilități și subvenții operatorilor de transport rutier și
transportatorilor autorizați care efectuează transport public local de persoane, pentru
asigurarea suportabilității costurilor de către utilizatori, susținerea și încurajarea
dezvoltării serviciului”. În plus, art. 17, alin 2 din Anexa la Ordinul ANRSC nr. 272/2007
pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor
pentru serviciile de transport public local de persoane prevede că ”beneficiarii tarifelor
reduse de transport public local de persoane sunt elevii, studenții, donatorii onorifici,
pensionari și alte categorii”.
Există deci bază legală pentru acordarea de facilități pentru studenți pe
transportul public local de călători, în sensul prevederilor prezentului proiect de hotărâre.
În plus, trebuie menționat că studenții din cvasimajoritatea centrelor universitare din țară
beneficiază de astfel de facilități. Se impune deci un efort al autorităților publice locale
din Municipiul Pitești pentru a se alinia din acest punct de vedere altor orașe importante
din țară.
De asemenea, trebuie precizat că acordarea de facilități pentru studenți pe
transportul public local de călători ar avea un puternic caracter social. Mulți studenți care

activează în universitățile piteștene provin din familii cu venituri reduse. Tariful ridicat al
biletelor și abonamentelor practicate de SC Publitrans 2000 SA (printre cele mai mari din
țară), îi face pe mulți dintre studenți să nu își poată asigura transportul de la domiciliu
până la sediile și corpurile universităților sau sunt nevoiți să aloce sume importante de
bani acestui transport, pe care le-ar putea aloca în alte scopuri.
În plus, trebuie precizat că studenții beneficiază de reducerea cu 50% a
tarifului la abonamentele pe transportul public local de călători prin finanțare de la bugetul
de stat, finanțare care se distribuie beneficiarilor prin intermediul instituțiilor de
învățământ superior. Din păcate, în ultimii ani s-a redus plafonul acordat universităților,
din ce în ce mai puțini studenți beneficiind de o astfel de facilitate, astfel că acordarea
unor facilități pentru studenții piteșteni pe mijloacele de transport local ale S.C. Publitrans
2000 S.A. ar fi benefică pentru aceștia.
Trebuie menționat că pentru studenții care beneficiază de reducerea cu 50%
a tarifului la abonamentele pe transportul public local de călători prin finanțare de la
bugetul de stat, prin acordarea acestei facilități vor beneficia practic de transport gratuit
pe mijloacele de transport ale S.C. Publitrans 2000 S.A. Acest lucru impune din partea
S.C. Publitrans 2000 S.A. elaborarea unui model de abonament care să permită
beneficiarilor-studenți recuperarea prin instituțiile de învățământ superior a celeilalte părți
de 50% din tariful abonamentelor.
Față de cele menționate, va supun spre aprobare proiectul de hotărâre în
forma prezentată.

CONSILIER LOCAL,
Tiberiu Cristian AVRĂMESCU

