HOTARARE
N

r....9.. d i n.. 2 7....Q3..t9..1_9

privind aprobanea punctelor de pe ordinea de zi a AGA ADTPBI
9i acordarea de mandat special
Asociatiei de Dezyoltar€ Intercomunitari pentru Transport Public Bucuregti

- Ilfov

Av6nd in vedere expunerea de motive a Primarului comunei Dascilu 9i rapotul de
specialitate al secretarului conumei Dasc6lu ;
Vazand raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Dascilu ;
in conformitate cu prevederile:

-

Legii nr.5U2006 privind serviciile comunitare de utilitEli publice, republicatS, cu

completirile ulterioare;
- Legii nr.9212007 a serviciilor de transport public local;
Tinand cont de prevederile HCL-ului de constituire al Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov si de adresa ADTPBI nr. 54L51L3.02.20t9
modifi cErile gi

prin care solicita acordarea de mandat special;
Tinand cont de prevederile art.8, alin. (3) lit.d^1),

d^2), lit.i), lit.k), at. 9 alin.(2) Iit.g),
aft.29 alin.(2) 9i art. 30 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilit;ti
publice, republicatS, cu modificdrile 9i completirile ulterioare;
In aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European 9i al
Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice ele transport feroviar 9i rutier de c;l5tori

nr. Ll9tl69 si nr. lL0l70 ale Consiliului;
in temeiul at. 36 alin.(1), alin.(2) lit.d), alin.(6) lit.a) pct.14, alin.(7) lit.c) 9i art. 45 alin.(2)
Legea nr. 215/2001 privind administralia public5 localS, republicatE, cu modificerile 9i

9i de abrogare a Regulamentelor (CEE)

din

completSrile ulterioare,

CONSIUUL TOCAL AL COMUNEI DASCALU
HOTARA TE:

Art.1.
Art.2.

Se aprobS actualizarea Programului Integrat de Transport;
Se aproba actualizarea Programului Interimar de Transport, valabil p6nd la 31.05.2019;

Art.3.Se acorda mandat special, acordat Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitar5 pentru Transpoft
Public Bucuregb-Ilfov, in vederea aprob5rii Actului Adilional nr. 3 la Contractul de delegare a
gestiunii serviciului de transport public local de cilStori nr. L|L7.09.20L8, incheiat cu Societatea de
Transport Bucuregti STB SA;
Art,4. Se acorda mandat special pentru mandatarea Pregedintelui Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitar5 penfu Transport Public Bucuregti-Ilfov pentru semnarea Actului Adilional nr. 3 la
Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de cElStori U17.09.2018, incheiat
cu Societatea de Transport Bucuregti STB SA;
Art. 5. Se acorda mandat special pentru mandatarea Dlui Sandu Daniel , reprezentant al asociatului
Consiliul Local al comunei Dasc5lu pentru semnarea, alaturi de Pregedintele Asocialiei a Actului
Adilional nr. 3, la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de c5ldtori nr.
L1L7.09.2018, incheiat cu Societatea de Transport Bucuregb STB SA;

Art.6

Se acorda mandat special Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitare pentru Transport Public

Bucuregti-Ilfov, pentru aprobarea gi incheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului de
transport public de cilStori cu SC Serviciul Transpot Voluntari SA;
Art.7. Se acorda mandat special pentru mandatarea Pregedintelui Asocialiei de Dezvoltare
Intercomunitar5 pentru Transport Public Bucuregt-Ilfov pentru semnarea contractului de delegare
a gestiunii serviciului de transport public de cilEtori cu SC Serviciul Transport Voluntari SA;
Art.8. Se acorda mandat special pentru mandatarea Dlui Sandu Daniel, reprezentant legal al
asociatului Consiliul Local al comunei Dascilu pentru semnarea, aleturi de Pregedintele Asocialiei a
contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de cildtori cu SC Serviciul
Transport Voluntari SA.
Art. 9. Se acorda mandat special Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitar5 pentru Transport Public
BucuresJi-Ilfov, pentru aprobarea gi incheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului de
transpot public de c5lStori cu ECOTRANS STCM S.R.L.
Art. 10. Se acorda mandat special pentru mandatarea Pregedintelui Asocialiei de Dezvoltare
Intercomunitare pentru Transport Public Bucures-U-Ilfov pentru semnarea contractului de delegare
a gestiunii serviciului de transport public de cdlStori cu ECOTRANS STCM S.R.L.
Art. 11, . Se acorda mandat special pentru mandatarea Dlui Sandu Daniel , reprezentant legal al
asociatului Consiliul Local al comunei DascSlu ,pentru semnarea, alSturi de Pregedintele Asocialiei a
contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de cilStori cu ECOTRANS STCM
S.R.L.

Art. 12. Urmbtoarele categorii beneficiazS de reduceri 9i gratuitEli

la transportul public de cElStori
pe traseele de pe teritoriul UnitSlilor administrative teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare
Intercom un itard pentru Tra nsport Publ ic BucLj resJi-Ilfov (A. D.T. P. B. I. ) :

Nr.

crt.

Legislatia tn vigoare
care reglement.
trotectia social;

Categoria social5
I

'

Tip
Abonamen
I

Ltr

nominale

I

I

Tarif
in8eg

i
I

Rdrcere

de acordare a

protectiei
sociale
(procenlul de

lei

a oierita
lei

125

725

100o/o

125

125

100o/o

GRATUITAII
1

Veterani, invalizi gi
vSduve de rizboi, cu
domiciliul stabil in
localitate

L9.4410t.07.1994
(cu modific5rile gi
completirile
ulterioare)

Ab.general
preorSgen
esc
(valabil pe
toate liniile
in
Bucuresti
9i in
judetul

2

Fosti detinuti politici,
depoftati, cu

Decretul Lege
118/1990 (cu

Ab.general
preorSgen
esc
(valabil pe
toate liniile
in
Bucuresti
gi in
judetul

Ilfov)

domiciliul sLabil in
localitate

modificirile
complet5rile
ulterioare)

9i

Ilfov)

3

Persoane
persecutate politic,
detagamente munc5
forlaG, cu domiciliul
stabil in localitate

Legea 189/2000 (cu
modific5rile gi
completErile
ulterioare)

4

Eroii revolutiei Si
urmagii acestora, cu
domiciliul stabil in
localitate

Legea 34U2004 (cu

Ab.general
preorSgen
esc
(valabil pe
toate liniile
in
Bucuresti
gi in
judetul

125

t25

100o/o

125

t25

100o/o

L25

t25

100o/o

t25

725

100o/o

Ilfov)
modificErile Si
completErile
ulterioare)

Ab.general
preorSgen
esc
(valabil pe
toate liniile
in
Bucuresti
Si in

judelul
Ilfov)
5

Persoane cu

Legea 214812006 (cu

handicap si insotitorii
acestora, cu
domiciliul stabil in
localitate

modific5rile

Si

Ab.general
preorSgen

completirile

esc

ulterioare)

(valabil pe
toate liniile
in
Bucuresti
gi in

6

I

Elevii orfani, elevil cu
cennte educationale
speciale, precum gi
cei pentru care s-a
stabilit o mdsurd de
proteclie specialS, in
conditiile legii, sau
tutelS, pe tot
parcursul anului
calendaristic, precum
Si pentru studentii
orfani sau proveniti
din casele de copii pe
tot parcursul anului
universitar.
Beneficiarii trebuie si
frecventeze cursurile
la zi a unitSlilor de
invigEm6nt
obligatoriu,
profesional Si liceal
acreditaVautorizat
sau institu! ile de
inv5gEm6nt superior
acreditate, gi si se
respecte

Legea U2011 (cu
modificarile si
completarile
ulterioare)

judetul
Ilfov)
Ab.general
preorSgen
esc
(valabil pe

toate liniile
?n

Bucure5ti
9i in
judetul
Ilfov)

7

conditionalitatile de
varste, cu domiciliul
pe teritoriul unui
UAT-membru
ADTPBI si care
frecventea zE o
unitate de
invS!5mAnt din
localitate
Pensionari pensionari
incadrali in orice
form5 de pensionare,
aferenli oricSrei case
de pensii, cu
domiciliul stabil in
localitate

Ab.general
preorisen
esc
(valabil pe
toate liniile
in
Bucuregti
Si in
judetul

125

125

100o/o

35

77,50

50o/o

95

47,50

50o/o

125

62,50

50o/o

35

71,50

50o/o

95

47,50

50o/o

Ilfov)
REDUCERI
8

v6rsti de
p6nd la 21 de ani,
din invdtim6ntul
obligatoriu,
profesional si liceal
acreditaVautorizat,
din unititile de
invSgmAnt de pe
teritoriul localit5tii
precum gi studentii
inmatriculali
la
I
forma de invig5msnt
cu frewentS, in
institutiile de
invSgEmSnt supenor
acreditate de pe
teritoriul localititi i,
in vSrstE de Snd la
26 de ani, cu
domiciliul pe
I teritoriul unui UATI membru ADTPBI si
I care frewenteazd o
I unitate de
I invStim6nt din

J

Elevii in

H.G. 309/1996

(cu modificirile
completErile
ulterioare)

gi

Ab.lunar
linie

1

preorSgeneasc
a

Ab.lunar 2 linii
(o linie
preorS5eneasc
5 9i o linie
urband)
Ab.lunar tcte
liniile (valabil
pe toate liniile
in Bucuregti gi
in judetul

Ilfov)

Llo."tit"t"
9

Donatori onorifici de
s6nge, pentru
fiecare donare
efectivS, cu
domiciliul stabil sau
locul de munca intro UAT f'4embra a
ADTPBI, care
doneazd in localitate

H.G.

nr.1364/2006 (cu
modificirile gi
completirile
ulterioare)

Ab.lunar
linie

1

preorSgeneasc
a

Ab.lunar 2 linii
(o linie
preordgeneasc

d gi o linie
urbanS)

Ab.lunar toate
liniile (valabil
pe toate liniile
in Bucuresti Si
in judelul
I lfov)

125

62 50

50o/o

Att. 13.

Acoperirea Diferenlelor de tarif acordate se va face potrivit prevederilor legale, pAnE la
valoarea integralS a Abonamentelor sau Tarifelor de cilStorie stabilite, in baza numSrului de Titluri
de cdlStorie reduse vindute gi a num5rului de Titluri de cil5torie/legitimalii emise valabile pentru
fiecare categorie de cil5tori care beneficiazd de gratuitEti.
Art. 14. Sursa de finantare pentru diferenlele de tarif pentru categoriile de mai sus este bugetul
local.
Art. 15. Copii cu varsta sub 7 ani circul5 gratuit pe trasele transportul public ale ADTPBI.
Art. 15. La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari orice alte decizii sau dispozitii contrare
prezentului document isi inceteaza aplicabilitatea.

Aceasti hotirAre a fost adoptati in sedinla ordinarS a Consiliului Local Dasc5lu din data de
27.03.2019
Secretar comunei Dasc5l u

Presedinte
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