
 
 
 
 

 

ANUNŢ 
   
 
 

În conformitate cu dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  
administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aduce la cunoştinţă 
publică faptul că a fost iniţiat şi urmează a fi supus aprobării Consiliului Local al municipiului Botoşani 
următorul proiect de hotărâre: 

 
  Proiect de hotărâre pentru stabilirea tarifelor pentru transportul urban de călători cu autobuze 
în municipiul Botoșani, ce vor fi practicate de S.C. „Eltrans” S.A. Botoșani 
 
 
  Proiectul de hotărâre cu documentația aferentă este afișat pe site-ul  Primăriei, prima pagină, în 
Monitorul Oficial Local la pct. 3 secţiunea  -  Informarea asupra proiectelor de hotărâri aflate în 
dezbatere publică conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică  
și care vor fi supuse aprobării Consiliului Local. 
 

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris la Aparatul  Consiliului Local, în 
sediul Primăriei, Piața  Revoluţiei nr.1, camera 104, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de 
recomandare la proiectul de hotărâre, în termen de 10 de zile lucrătoare începând cu data publicării 
anunțului. 
 
 
 

Primar, 
Cosmin Ionuț Andrei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMANIA 

JUDETUL BOTOSANI 
MUNICIPIUL BOTOSANI 

CONSILIUL LOCAL 
_________________________________________________________________________________ 
                                                       

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind  stabilirea tarifelor pentru transportul urban de călători cu autobuze în municipiul 

Botoșani, ce vor fi practicate de S.C. „Eltrans” S.A. Botoșani 
 
 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  BOTOŞANI, 
 
 
       analizând propunerea  domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind stabilirea tarifelor pentru 
transportul public urban de călători cu autobuze în municipiul Botoşani, ce vor fi practicate de S.C. 
„Eltrans” S.A. Botoşani, 
    văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre nr. 3593 din 17.08.2022, nota de 
fundamentare nr. 3594 din 17.08.2022, raportul de specialitate nr. 3595 din 17.08.2022 privind 
necesitatea aprobării  tarifelor pentru transportul public urban de călători cu autobuze în municipiul 
Botoșani, ce vor fi practicate de S.C. „Eltrans” S.A. Botoșani, a Direcției Economice şi Direcția 
Edilitare, precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate al Consiliului Local, 
     având în vedere adresa cu anexe prezentate de către S.C. „Eltrans” S.A. Botoșani  înregistrată sub  
nr. 402  din 12.08.2022 la Aparatul Consiliului Local Botoșani, 
        în baza dispozițiilor Legii serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ 
teritoriale nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, privind garantarea furnizării de 
servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioar, 
republicată, ale  Hotărârii  Guvernului nr. 435/28.05.2020 privind aprobarea procedurii de decontare a 
cheltuielilor de transport al elevilor și   art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare,  
în conformitate cu dispozițiile art. 23 alin. (1) – (2) și alin. (4) – (5) din Legea nr. 448/2006 privind 
protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare și Ordinului nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor – cadru privind stabilirea, 
ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local și județean de persoane, cu 
modificările și completările ulterioare, emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru 
Serviciile comunitare de utilități Publice, 
 conform dispozițiilor art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, cu modificările şi completările ulterioare, 
 în temeiul   art. 129 alin. (7)  lit. n), art. 196 alin.(1) lit. a) și art. 240 alin.(2) din Ordonanța de urgență 
a Guvernului  nr. 57/2019, privind Codul administrativ, publicată în  Monitorul Oficial  nr. 555 din 5 
iulie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1  Se stabilesc tarifele pentru transportul public urban de călători cu autobuzul în 
municipiul Botoşani, ce urmează a fi practicate de către S.C. „Eltrans” S.A. Botoşani, după cum 
urmează: 
 

a) Bilet 1 calatorie  - 3,00 lei cu tva inclus; 
b) abonament calatorie 1 linie/luna  – 90,00 lei; 
c) abonament calatorie 2 linie/luna  – 124,00 lei; 
d) abonament calatorie 1 linie/15 zile  – 50,00 lei; 
e) abonament calatorie 2 linie/15 zile  – 65,00 lei; 
f) abonament călătorie 1 linie pentru achiziția unui pachet mai mare de 20 de 

abonamente/achizitor – valoarea abonamentului va fi de 85 lei/lună  
g) abonamente gratuite pentru pensionari având pensia până la nivelul a două puncte de pensie 

-   67 lei/lună ;                                                                                                                                               



h) abonamente gratuite pentru elevi -  124 lei/lună; 
i) Abonamente gratuite pentru persoanele prevăzute la art. 23 alin. (1) și (2) din Legea nr. 

448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – 124 
lei/lună. Eliberarea abonamentelor se va face de operatorul de transport în baza 
documentelor doveditoare îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 23 alin. (1) și (2) din 
Legea nr. 448/2006, iar decontarea contravalorii acestora se va face în baza unui contract 
încheiat de conducerea executivă a administrației locale cu operatorul de transport. 
Operatorul de transport va justifica eliberarea abonamentelor prin prezentarea  la serviciul 
specializat din aparatul de specialitate al primarului, în copie certificată pentru conformitate, 
a documentelor doveditoare care au stat la baza eliberării acestora. 

 
Tarifele pentru transportul urban de călători conțin T.V.A.” 

 
 Art. 2 Se abrogă Hotărârile Consiliului Local Botoșani nr. 4/31.01.2008, nr. 403/22.12.2020 și  
nr. 12/28.01.2021 
 

Art. 3 Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate şi S.C. 
„Eltrans” S.A. Botoşani, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

           Inițiator,                                                                Avizat pentru legalitate, 
    Primar, Cosmin Ionuț Andrei                                           Secretar general, Ioan Apostu 

                                         
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
Nr. 3593  / 17.08.2022 

 
 

                                                                             Aprobat, 
                                                                            PRIMAR, 

                                                                       Cosmin Ionuț Andrei                                                                  
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre pentru   stabilirea tarifelor pentru transportul urban de călători cu 

autobuze în municipiul Botoşani, ce vor fi practicate de S.C. „Eltrans” S.A. Botoşani 
 
 

 
 

Având în vedere competenţele Consiliului Local Botoşani stabilite prin OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, a fost iniţiat cu sprijinul compartimentelor de specialitate din aparatul 
Primarului, proiectul de hotărâre privind  ”stabilirea tarifelor pentru transportul urban de călători cu 
autobuze în municipiul Botoşani, ce vor fi practicate de S.C. „Eltrans” S.A. Botoşani”, astfel în baza 
notei de fundamentare  S.C. Eltrans S.A. solicită modificarea  tarifelor.  
 

Propunerea noastră privind tarifele pentru transportul public urban de călători cu autobuzul sunt 
prezentate detaliat în Nota de fundamentare a proiectului de hotărâre pe care îl supunem spre analiză 
și aprobare. 
 

 
 
 
 
 

  
 
 

     Director,                                                                 Întocmit,  
       Bogdan Bețenchi                                            C-tin Cristian Lăzăruc 

 
 

  



 
 

   DIRECŢIA EDILITARE 
   DIRECTIA ECONOMICĂ                                                      
   Nr. INT. 3596/17.08.2022                                                                                                      

 
 
                                                                                                               
                                                                                                   
 

                                                                                 Aprobat                                                  
                                                                                   Primar, 

                                                                                   Cosmin Ionuţ Andrei 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind   stabilirea tarifelor pentru transportul 

urban de călători cu autobuze în municipiul Botoşani, ce vor fi practicate de S.C. „Eltrans” 
S.A. Botoşani 

 
Având în vedere competenţele Consiliului Local Botoşani stabilite prin OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, a fost iniţiat cu sprijinul compartimentelor de specialitate din aparatul 
Primarului, proiectul de hotărâre privind  ”stabilirea tarifelor pentru transportul urban de călători cu 
autobuzul în municipiul Botoşani, ce vor fi practicate de S.C. „Eltrans” S.A. Botoşani” 
   În baza dispozițiilor Legii serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ 
teritoriale nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile locale, consiliile judeţene 
şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti au, printe  altele, și  următoarele atribuţii: 
  -  stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul public de transport local şi 
judeţean de persoane, cu respectarea prevederilor legale privind modalitatea de gestionare a serviciului; 
    -  stabilirea compensaţiei acordate de la bugetul local sau judeţean, după caz, pentru acoperirea 
diferenţei dintre costurile suportate în legătură cu obligaţia/obligaţiile de serviciu public şi sumele 
efectiv încasate ca urmare a îndeplinirii sau în temeiul obligaţiei/obligaţiilor de serviciu public în 
cauză, la care se poate adăuga un profit rezonabil, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) 
nr. 1.370/2007; 
    -  asigurarea resurselor bugetare pentru susţinerea totală sau parţială a costurilor serviciului public 
de transport de persoane pentru unele categorii sociale defavorizate, stabilite prin hotărâri ale 
consiliilor locale, ale consiliilor judeţene, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau ale 
adunării generale din cadrul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, după caz, ori prin lege; 
  Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital necesare pentru efectuarea serviciului public de 
transport local de persoane prin curse regulate se asigură din veniturile operatorilor de transport sau 
ale transportatorilor autorizaţi. Veniturile operatorilor de transport rutier şi ale transportatorilor 
autorizaţi se formează din încasarea de la utilizatorii serviciului a tarifelor, denumite în continuare taxe 
de călătorie, reprezentând contravaloarea serviciului prestat, şi/sau din subvenţii de la bugetul de stat 
şi de la bugetele locale, calculate ca diferenţă de tarif, în condiţiile legii. 
În baza Ordinului   Nr. 272/2007 din 12 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind 
stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local şi judeţean de 
persoane , tarifele pentru serviciile publice de transport public local şi judeţean de persoane sunt supuse 
stabilirii, ajustării sau modificării de către autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale 
implicate. 
Procedura de stabilire a tarifelor pentru prestarea serviciului public de transport local de persoane se 
precizează în hotărârile de dare în administrare a serviciului, respectiv în contractele de delegare a 
gestiunii şi trebuie să ţină seama de următoarele reguli: 
    a) tarifele şi compensaţiile încasate de operatori în urma prestării serviciului public de transport 
public local sau judeţean de persoane trebuie să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile 
curente de întreţinere şi exploatare a sistemului de transport public respectiv; 



    b) tarifele se pot actualiza periodic prin indexare cu indicele de creştere a preţului de consum total, 
prin hotărâri ale autorităţilor locale competente; 
    c) modificarea tarifelor sau a compensaţiilor se aprobă prin hotărâre a autorităţilor administraţiei 
publice locale implicate. 
Stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor pentru serviciile de transport local de persoane se 
realizează la cererea operatorilor, pe baza următoarelor documente: 
    a) cererea de stabilire, ajustare sau modificare, care conţine, după caz: tarifele în vigoare, în cazul 
ajustării sau modificării, şi tarifele solicitate, inclusiv TVA; justificarea propunerii de stabilire, ajustare 
sau modificare se face pe baza unui memoriu tehnico-economic, care prezintă oportunitatea 
fundamentării tarifelor datorată creşterii principalelor elemente de cheltuieli; 
    b) fişele de fundamentare pentru stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor; 
    c) alte date şi informaţii necesare fundamentării tarifelor propuse. 

Astfel S.C. Eltrans S.A. a   întocmit  nota de fundamentare privind stabilirea  tarifelor de 
călătorie pentru transportul public de persoane cu autobuzul pe raza administrativ teritorială a 
municipiului Botoşani, înregistrată sub nr. 402 din 12.08.2022, ce conțin structura pe elemente de 
cheltuială şi venit, pentru stabilirea tarifului mediu pentru serviciul de transport public local efectuat 
prin curse regulate cu autobuzul și a tarifului abonamentului lunar pe care le anexăm. 

Din nota de fundamentare nr. 402 din 12.08.2022, întocmite în baza Ordinului (ANRSC) nr. 
272/2007,  reies următoarele tarife: 
- Bilet 1 calatorie  - 3,00 lei cu tva inclus; 
- Abonament calatorie 1 linie/luna  – 90,00 lei; 
- Abonament calatorie 2 linie/luna  – 124,00 lei; 
- Abonament calatorie 1 linie/15 zile  – 50,00 lei; 
- Abonament calatorie 2 linie/15 zile  – 65,00 lei; 
-Abonament călătorie 1 linie pentru achiziția unui pachet mai mare de 20 de abonamente/achizitor – 
valoarea abonamentului va fi de 85 lei/lună  
 

În vederea asigurării resurselor financiare pentru continuarea activității S.C. Eltrans S.A. 
solicită aprobarea tarifelor  propuse în proiectul de hotărâre înaintat. 

 
 

  Director Edilitare,                         Director Economic,                   Compartiment Transporturi 
Bogdan Bețenchi                    Mirela Elena Gheorghiţă                   C-tin Cristian Lăzăruc 

 
 

  



 
 
DIRECŢIA EDILITARE 
DIRECTIA ECONOMICĂ                                                      
Nr. 3594/17.08.2022                                                                                                      
 
                                                                                                              
                                                                                                   
 
                                                                                     Aprobat                                                  
                                                                                    Primar, 
                                                                                      Cosmin Ionuţ Andrei 
 
 

Notă de fundamentare 
pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru transportul urban 

de călători cu autobuze în municipiul Botoşani, ce vor fi practicate de S.C. „Eltrans” S.A. 
Botoşani 

 
 

La elaborarea proiectului de hotărâre s-au avut în vedere prevederile Ordinului nr. 272/2007 
pentru aprobarea Normelor – cadru privind stabilirea , ajustarea şi modificarea tarifelor . 

În baza acestuia s-a  întocmit de către S.C.Eltrans S.A. Botoșani  nota de fundamentare privind 
stabilirea  tarifelor de călătorie pentru transportul public de persoane cu autobuzul pe raza administrativ 
teritorială a municipiului Botoşani, înregistrată sub nr. 2512 din 09.08.2022, ce conțin structura pe 
elemente de cheltuială şi venit, pentru stabilirea tarifului mediu pentru serviciul de transport public 
local efectuat prin curse regulate cu autobuzul și a tarifului abonamentului lunar pe care le anexăm. 
Din nota de fundamentare nr. 2512 din 09.08.2022, întocmite în baza Ordinului (ANRSC) nr. 
272/2007,  reies următoarele tarife: 

- Bilet 1 calatorie  - 3,00 lei cu tva inclus; 
- Abonament calatorie 1 linie/luna  – 90,00 lei; 
- Abonament calatorie 2 linie/luna  – 124,00 lei; 
- Abonament calatorie 1 linie/15 zile  – 50,00 lei; 
- Abonament calatorie 2 linie/15 zile  – 65,00 lei; 
-Abonament călătorie 1 linie pentru achiziția unui pachet mai mare de 20 de 
abonamente/achizitor – valoarea abonamentului va fi de 85 lei/lună  
Ajustarea tarifelor pentru transportul in comun conform propunerilor societatii, au la baza 

cresterea indicelui de inflatie aferent perioadei septembrie 2019 – martie 2022; 
Această ajustare a tarifelor va genera o creştere a veniturilor proprii ale societatii de transport, 

putându-se acoperi astfel creşterea elementelor de cheltuieli determinată de majorarea pretului la 
combustibil si utilitati, materiale consumabile, dar şi de majorările succesive ale salariului minim brut 
garantat în plată.  

Tarifele propuse spre aprobare inregistreaza o crestere de 20% fata de tarifele practicate 
in momentul de fata.. 

În vederea asigurării resurselor financiare pentru continuarea activității S.C. Eltrans S.A. 
solicită aprobarea tarifelor  propuse în proiectul de hotărâre înaintat. 

 
  Director Edilitare,                         Director Economic,                   Compartiment Transporturi 
  Bogdan Bețenchi                    Mirela Elena Gheorghiţă                   C-tin Cristian Lăzăruc 


