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 H O T Ă R Â R E   
privind stabilirea tarifelor pentru biletele de călătorie, pe traseele județene cuprinse în 

programul de transport public județean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 
01.09.2020 – 31.12.2021 

 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr.  18125/2020 - G din 21.08.2020 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - Raportul de specialitate nr. 18156/2020 - G din 21.08.2020 al Direcţiei Investiții și Servicii 
Publice; 
 - Avizul nr. 18619/2020 – I din 27.08.2020 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului și turism; 

 - Avizul nr. 18658/2020 – K din 28.08.2020 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie; 
 - Avizul nr. 18552/2020 -O din 27.08.2020 al Comisiei economico – financiară și 
agricultură; 
 -Avizul nr. 18577/2020 – O din 27.08.2020 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligații și incompatibilități; 
 -Avizul nr. 18644/2020 – C din 28.08.2020 al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte, 
tineret, colaborarea cu societatea civilă și relații externe; 
 În conformitate cu: 
 - prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor 
măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-C-oV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, 
precum şi a altor acte normative; 
 -prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 -prevederile art. 17 alin. 1) lit. m) din Legea nr. 92/2007 privind serviciile publice de 
transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 435/2020 privind aprobarea procedurii de decontare 
a cheltuielilor de transport al elevilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor 
metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru 
elevi şi studenţi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017; 
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 -prevederile Hotărârii Guvernului nr. 42/2017 privind pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru 
elevi şi studenţi; 
 - prevederile Ordinului  nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, 
ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local și județean de 
persoane; 
 - prevederile art. 173 alin.(1) lit. d) şi alin. (5) lit. q) din Ordonanta de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii 273/2006 privind Legea finanțelor publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
0 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.1 Se aprobă tarifele pentru biletele de călătorie, pe traseele județene cuprinse în 
Programul de transport public județean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 
01.09.2020 – 31.12.2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2(1) Tarifele pe distanțele intermediare vor fi stabilite prin anexe la contractele de 

delegare a gestiunii, pe fiecare traseu în parte. 
  
 (2) Operatorul de transport răspunde de realitatea, legalitatea și exactitatea datelor 

prezentate la decontare în cazul transportului elevilor. 
 
 Art.3  Prin grija Secretarului General al Județului Ialomiţa prezenta hotărâre se va 
comunica, spre ducere la îndeplinire Direcției Investiții  și Servicii Publice, spre luare la cunoștință, 
Direcției Buget Finanțe și, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
 

PREŞEDINTE 
   Emil – Cătălin GRIGORE 

 
 
 
                                                                      

                                                Contrasemnează pentru legalitate 
                                                                                                                Secretarul General al Judeţului Ialomiţa 
                                                                                                                             Adrian Robert IONESCU 
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